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ZAPISNIK
S 13. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE održane 04.12.2018. u Vijećnici
Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća otvara 13. sjednicu Općinskog vijeća i proziva redom prisutne: Kristian Hlača, Izabela
Nemaz, Martina Mičetić Davidić, Ivica Pilčić, Vanda Radetić-Tomić, Danko Baćac, Vilim Žagar, Luka Zaharija,
Marinko Linić, Ivoslav Ban.
Odsutni: Ervin Radetić i Franko Šuler
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, zamjenik načelnika Dino Piljić, pročelnica JUO-a Gordana Tomas,
voditeljica Odsjeka za proračun i financije Vesna Bruketa, novinarka Sanja Gašpert (NL), mještani Aleksandar
Kušenić i Ređo Ramić te predstavnici BK Podhum: Arsen Rožić, Zlatko Ban, Josip Pilčić, Tomislav Frlan,
Ahmad Sharbini.
Zapisnik vodi: Andrea Sudan
S obzirom na to da je većina vijećnika prisutna na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje, sve odluke koje
donesu bit će pravovaljane.
Predsjednik Vijeća predlaže usvajanje zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća održane 06.11.2018. i sažetakzapisnik s 9. telefonske sjednice održane 08.08.2018. kojih su vijećnici dobili putem elektroničke pošte.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu za zapisnik s 12. sjednice.
Sjednici pristupa vijećnik Ivan Radetić u 18:05 sati.
Sjednici pristupa vijećnica Ana Marija Vujić u 18:07 sati.
Na sjednici je prisutno 12 vijećnika.
Za riječ se javlja vijećnk Ivoslav Ban ističući dvije primjedbe na zapisnik. Prva, tehnička primjedba odnosi se na
nejasnu rečenicu u zapisniku „Vijećnik spominje kako je na jednom od prethodnih Vijeća donio materijale gdje
je 2001. prodana zona(...)“ pa ona treba glasiti „Vijećnik spominje kako je na jednom od prethodnih Vijeća
donio materijale iz kojih se vidi da je Općina Jelenje 2001. godine prodala poslovnu zonu Astra (...)“. U istoj toj
točki izostavljen je, prema vijećniku, bitan dio rasprave između općinskog načelnika i vijećnice Vande RadetićTomić u kojoj je ona upozorila načelnika da se na više mjesta hvali s novim projektima, a da se većinu vremena
radi o projektima koji su nastavljeni iz prethodnog mandata. Načelnik je tada odgovorio da je projekt škole u
Dražicama započet još u vrijeme dok je Općinom upravljao PGS-SDP-HSS s načelnikom Brankom Juretićem, a
vijećnik Ban je ispravio netočan navod jer to nije točno. Kad je u pitanju projekt nadogradnje škole i dvorane u
Dražicama, to je pokrenuto u mandatu kad je Ivoslav Ban bio načelnik, a za vrijeme mandata Ervina Radetića
nastavljeno.
Sljedeća se ra riječ javlja vijećnica Vanda Radetić – Tomić koja želi nadopunu iza rečenice: “Vijećnica postavlja
pitanje zašto je prekršen rok od dva mjeseca i zašto se nije ispričao za kašnjenje u dostavljanju ovog izvješća.
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Načelnik odgovara da nije kasnio dva mjeseca već pet dana, a izvješće je napisano 20. rujna i dostavljeno“ a
glasi: “Vijećnica Radetić-Tomić ispravila je netočan načelnikov navod rekavši da ona ne zna kada je načelnik
napisao izvješće, ali da ono nije dostavljeno na vrijeme 20. rujna kao što je rekao načelnik, nego dva mjeseca
kasnije, tj.potkraj studenog s materijalima za 12. sjednicu, a obveza načelnika nije da piše izvješće, nego da ga
dostavi Vijeću.“
Predsjedavajući daje zapisnik uz spomenute izmjene na usvajanje. zapisnik s 12. sjednice usvojen je
JEDNOGLASNO.
Prije usvajanje sažetka-zapisnika s devete telefonske sjednice predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se
javlja vijećnik Danko Baćac koji govori da sažetak sjednice ne postoji u Poslovniku. Vijećnica Radetić Tomić
pita za očitovanje Ministarstva uprave i dobiva odgovor da ono još nije stiglo. Ova sjednica odskače od
prethodnih i bilo bi dobro kad bi prije usvajanja ovog sažetka stiglo mišljenje da je ona ipak legalna, jer ako se
poništi bit ćemo u velikim problemima. Dok Ministarstvo ne odluči o zakonitosti te sjednice, vijećnica neće
podržati ovo izvješće. Nitko se više ne javlja za raspravu pa predsjedavajući daje Sažetak zapisnika s 9. Sjednice
na usvajanje. Sažetak zapisnika je usvojen sa 7 glasova „ZA“(Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić,
Nemaz, I. Radetić) i 4 glasa „PROTIV“. (Baćac, Radetić Tomić, Vujić, Žagar)
Vijećnik Ivoslav Ban odbija glasati. Predsjednik Vijeća želi da u zapisnik uđe da vijećnik Ivoslav Ban direktno
odbijanjem glasanja o zapisniku krši Poslovnik.
Predsjednik Vijeća predlaže sljedeći
DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Davanje suglasnosti na Odluku općinskog načelnika o proširenju prostora dječjeg vrtića u Podhumu
2. Informacija o pokretanju postupka prodaje objekta u Podkilavcu
3. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade
4. Imenovanje članova Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU fondove
5. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
6. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za
2018. g.
7. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018.g.
8. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.
9. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2018.g.
10. II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018.g.
11. II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2018. godinu
12. II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018. godinu
13. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018. god.
14. Usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Jelenje za 2019. g.
15. Usvajanje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2019.g.
16. Usvajanje Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.
17. Usvajanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019.g.
18. Usvajanje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019.g.
19. Usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2019. godinu
20. Usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za
2019. godinu
21. Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. Godinu ; Dopuna članak 9.a
22. Usvajanje Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
23. Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Jelenje
24. Donošenje odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č. br. 4211/2 KO Dražice
25. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i
nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2018. godinu
26. Donošenje Odluke o povjeravanje poslova za obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u
zimskim uvjetima za sezonu 2018./2019,
27. Razno
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban koje zanima zašto izvješće o reviziji
općinskog proračuna za 2017. nije na točki dnevnog reda jer neko okvirno izvješće mora biti prisutno svake
godine. Pročelnica odgovara vijećniku da je državna revizija zadnji puta bila ovdje 2015. godine za 2014.
godinu.
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Sjednici pristupa vijećnik Robert Maršanić u 18:26 sati. Prisutno je ukupno 13 vijećnika.
Vanda Radetić Tomić postavlja pitanje zašto na dnevnom redu nije točka o zamolbi Jasmine Katić za nabavkom
tableta koji bi njenoj kćeri, učenici s invaliditetom uvelike pomogao pri učenju. Predsjednik Vijeća poslao je
vijećnici e-mail u kojem je dao svoj odgovor. Taj problem će riješiti načelnik, kojem je upit i proslijedio, u
skladu sa svojim ovlastima . Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje Dnevni red na usvajanje. Dnevni red je
usvojen s 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Vujić ) i 4 glasa
„PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić Tomić, Žagar).
Aktualni sat
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje načelniku za događaj sv. Nikole u 18 sati na Trgu mlikarice i razlogu
održavanja programa izvan dvorane Doma kulture u 12. mjesecu, a ne unutra s obzirom na zimski period i
vremenske uvjete. Načelnik odgovara da je i prošle godine bilo vani i bilo je jako lijepo. Ako vrijeme bude
ružno, program će se održati u dvorani.
Vijećnik Vilim Žagar postavlja dva pitanja općinskom načelniku. Prvo pitanje odnosi se na nadstrešnicu u
Boćarskom domu u Dražicama. Interesira ga je li to financirao privatni poduzetnik koji je u zakupu ili je to
financirala Općina. Načelnik Marčelja odgovara da je zakupac nadstrešnicu izradio o svom trošku uz suglasnost
općine. Drugo pitanje koje vijećnik Žagar postavlja vezano je za početak gradnje škole. S obzirom na to da
županijski proračun nije donijet, vijećnika interesira da li Općina ima osigurana sredstva za početak radova.
Načelnik vijećniku odgovara da neovisno o stanju u županiji, izgradnja škole može početi jer je Općina osigurala
sredstva.
Vijećnica Vanda Radetić-Tomić postavlja pitanje pročelnici Tomas o dva općinska dokumenta (Plan
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Jelenje za 2018.g. i Pravilnik o
zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva) koje do današnjeg dana nije dobila, a zahtjev je predala prije mjesec
dana. Slala je i dvije požurnice, a nije dobila ni rješenje kojem bi se eventualno mogao odbiti njezin zahtjev kao
neosnovan i sl. Pročelnica Tomas odgovara vijećnici da će traženo dobiti sutra. Drugo pitanje koje vijećnica
upućuje načelniku odnosi se na za upit gospođe Katić, što će se odlučiti i hoće li Općina pomoći na neki način i s
kojim iznosom. Načelnik daje odgovor vijećnici da je zahtjev zaprimljen i do kraja tjedna će odlučiti o iznosu
kojim će pomoći učenici preko udruge.
Vijećnik Ivoslav Ban pita kojeg datuma će krenuti javno izlaganje katastarske izmjere. Načelnik vijećniku
odgovara da će do kraja godine biti utvrđena izmjera, a javno izlaganje će krenuti 2019. godine, ali se ne zna
točan datum. Vijećnik Ban postavlja drugo pitanje. Interesira ga da li je općina upozorila nadležne službe na
problem nedovoljne zaštite izvorišta pitke vode na izvoru Rječine. Vijećnik Ban govori da se video nadzorom
izvorište ne štiti dovoljno. Načelnik odgovara da je izvorište u ingerenciji KD vodovod i kanalizacija, a ako
vijećnik Ban ima kakva saznanja o nedovoljnoj zaštiti neka dostavi potrebno pa će se sukladno tome reagirati.
Vijećnica Vujić postavlja pitanje da li se nešto ažuriralo po pitanju granica sa susjednom općinom Čavle.
Načelnik odgovara kako je pitanje granica aktualno cijelo vrijeme. Šalju se požurnice i Povjerenstvo je
formirano. Drugo pitanje koje vijećnica Vujić postavlja vezano je za ambulantu. Zanima ju da li je išta krenulo,
kako su radovi predviđeni i da li je riječ o rekonstrukciji kako je bilo govora, i konkretno, u kakvoj je to fazi.
Načelnik odgovara da je okončan natječaj, potpisan ugovor, uskoro će krenuti unutarnja adaptacija, a energetska
obnova kreće početkom 2019. godine.
Točka 1.
Odluka o proširenju prostora dječjeg vrtića u Podhumu
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku koji ukratko izlaže točku dnevnog reda. Najveći problem
javlja se kod trenutno neupisano dvadesetoro djece i nepostojanje jasličke grupe zbog nedovoljnog smještajnog
kapaciteta. Spomenuti problem bi se djelomično riješio tako da bi proširili vrtić za 60 m2. Boćarski klub Podhum
prenamjenom prostora imao bi i dalje prostor za potrebe udruge. Predsjednik Vijeća daje riječ prisutnim
članovima BK Podhum. Predsjednik BK Podhum, Arsen Rožić ističe da nemaju ništa protiv proširenja, međutim
prostorom koji se oduzima klubu ima mjesta eventualno 10-12 djece. Prije nekoliko godina isposlovao je
građevinski teren između vrtića i crkve gdje je bilo govora o proširenju dječjeg vrtića. Rožić ističe i važnost
zadržavanja postojeće kvadrature koju BK Podhum koristi (igraju prvu i drugu ligu, najtrofejniji klub PGŽ, 4
svjetska rekordera potekla iz kluba, ugošćavanje protivničkih ekipa nakon odigranih utakmica) i dostavlja kopiju
ugovora o gospodarenju sportskim objektom kako bi razmotrili izneseno. Za riječ se javlja začetnik kluba, Josip
Pilčić koji smatra da bi se trebalo pronaći drugo rješenje za ovaj problem prostora koji se provlači kroz više
godina i nekoliko smjena vlasti. Pilčić napominje da klub iduće godine slavi tridesetu godišnjicu postojanja, a
osim što su uredili unutrašnjost prostorije, zaslužni su i za izgradnju čitavog parkirališta i igrališta. Bivši
predsjednik kluba Zlatko Ban također govori o sklopljenom ugovoru o prostoru iz kojeg se želi istjerati boćare.
Smatra da bi se trebalo pronaći drugo rješenje i ne uzimati prostor BK Podhum.
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U ime Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje
prirodnog okoliša izlaže vijećnik Maršanić. Odbor o tome nije raspravljao jer nisu imali nikakav materijal. Riječ
uzima vijećnica Vujić komentirajući članak 6. Ugovora, angažmana i truda osobe koja o svom trošku uređuje
općinski teren. Smatra da se treba pronaći neki drugi prostor, poput škole u Jelenju.
Sljedeća se za riječ javlja vijećnica Vanda Radetić-Tomić komentirajući da jednima dajemo polovično i
privremeno rješenje, a druge na neki način trajno onemogućavamo u njihovom radu. Napominje da vijećnici nisu
dobili nikakav podatak o tome koliko će to Općinu stajati. Hoće li na račun proširenja tog prostora i ulaganja u
taj prostor na neki način tražiti kompenzaciju od osobe koja je privatni poduzetnik u vidu smanjenja najma ili
smanjenja cijene vrtića roditeljima djece koja vrtić pohađaju. Spominje i bojazan od pravne tužbe s obzirom na
to da udruga poštuje ugovorne obveze. Zaključuje da Odluka ne sadrži dobro rješenje. Vijećnik Ivan Radetić u
upućuje kraća pitanja članovima BK Podhum na koje dobiva odgovor u vidu korištenja prostora, njegove
kvadrature i preseljenja u zatvoreni prostor joga BK Rječina u Dražicama.
Vijećnika Ivoslava Bana zanima da li je načelnik donio ovu odluku o proširenju vrtića. Interesira ga po kojem
članku Poslovnika i Statuta vijećnici uopće trebaju dati suglasnost na načelnikovu odluku. Usuđujemo se krenuti
u nekakav pravni spor koji je unaprijed izgubljen radi čvrstih argumenata BK Podhum. Čudi ga da uopće
krećemo u takav proces i trošimo novce na neko privremeno rješenje s obzirom na to da ćemo imati prostor
dovoljnog kapaciteta u školi u Jelenju. Odbija glasati o točci jer nema smisla davati suglasnost na već donesenu
načelnikovu odluku.
Sljedeći se za riječ javlja vijećnik Vilim Žagar. Komentira da će ovom odlukom za nekoliko godina BK Podhum
postati beskućnik kojemu će od 30 m2 prostora preostati šank i toalet.
Vijećnik Marinko Linić daje podršku BK Podhum i smatra da bi se odluka trebala bolje i kvalitetnije pripremiti
za idući put. Da se na ishodovanoj parceli koje je općina vlasnik, kako je spomenuo predsjednik PK Podhum,
napravi adekvatni prostor za BK Podhum, da ima svoje sjedište i može obavljati djelatnost na primjeren način.
Time bi se cijeli izgrađeni prostor u Podhumu mogao dodijelili dječjem vrtiću tako da ne bude tenzija ni
oštećenih strana. Interes je Općine da budu zadovoljni i boćari i svi mještani.
Vijećnik Ivan Radetić predlaže da se dostavi Idejno rješenje da se vide detalji.
Vijećnik Danko Baćac nadovezuje se na komentar vijećnika Radetića. Potrebno je dostaviti Idejni projekt s
troškovnikom i statika kako bi se moglo vidjeti da li je to tehnički moguće izvesti.
Predsjedavajući zaključuje raspravu načelniku daje završnu riječ. Zaključuje da se nakon provedenih razgovora s
članovima kluba BK Podhum i svih vrtićkih grupa i određenim pritiskom roditelja nikoga ne šikanira, ne
omalovažava i svakoga se uvažava.
Predsjedavajući daje točku na glasanje odluku o davanju suglasnost načelniku za proširenje prostora dječjeg
vrtića u Podhumu. Sa 6 glasova „ZA“ (Maršanić, Ivan Radetić, Stošić, Davidić, Hlača, Zaharija), 3
„PROTIV“ (Žagar, Radetić – Tomić, Vujić), 2 „SUZDRŽAN“ (Linić, Pilčić) suglasnost nije data.
Napomena: Vijećnik Ivoslav Ban odbija glasati, vijećnik Danko Baćac nije glasao.
Točka 2.
Informacija o pokretanju postupka prodaje objekta u Podkilavcu
Predsjedavajući daje riječ općinskom načelniku koji daje kratko uvodno izlaganje.
Predsjednik Vijeća Luka Zaharija daje riječ vijećniku Maršaniću u ime Odbora za prostorno i urbanističko
planiranje, uređenja naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša. Odbor je jednoglasno donio
odluku da se pokrene postupak prodaje. U raspravi sudjeluju vijećnik Baćac, Ivoslav Ban i vijećnica Vanda
Radetić Tomić. (audio zapis rasprave od 01:37:39-1:45:57)
Vijećnika Baćca zanima ga da li postoji procjena vrijednosti jer općina ne smije biti oštećena. Vijećnik Ivoslav
Ban pita da li se vodi sudski spor i kad se Općina upisala kao vlasnik.
Vijećnicu Radetić - Tomić interesira od koga je Općina kupila nekretninu i da li je to bilo knjižno ili
izvanknjižno vlasništvo prodavatelja jer joj se čini da je općina tu zgradu kupila iznad cijene. Zanima ju da li je
napravljena procjena koliko bismo mogli novaca dobiti za tu zgradu od njene prodaje.
U završnoj riječi načelnik odgovara na postavljeno pitanje o vrijednosti. Sadašnjom procjenom vrijednost je
190.000 kuna za 40 m2 prostora i 35 m2 ruševnog dijela.
Točka 3.
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje kratko obrazloženje točke, a donošenje ovog Pravilnika
je zakonska obveza. Predsjedavajući otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić. Zanima ju tko
je predlagač dokumenta te da li je postojao rok donošenja ovog pravilnika. Pročelnica Tomas odgovara da je
predlagač općinski načelnik. Što se roka tiče, općina ima Pravilnik o vođenju osobnih podataka koji je pohranjen
u Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Pravilnik je sada usklađen s novim odredbama. Nitko se više ne javlja za
riječ pa predsjednik Vijeća Luka Zaharija daje točku na glasanje. Jednoglasno je usvojen Pravilnik o zaštiti
osobnih podataka voditelja obrade Općine Jelenje.
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Točka 4.
Imenovanje članova Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU
fondove
Predsjednik Vijeća daje riječ vijećniku Ivanu Radetiću, predsjedniku Odbora za izbor i imenovanje koji ukratko
daje zaključak. Za članove novog Odbora za strateški razvoj, gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i
EU fondove, od pristiglih prijava 5 kandidata, Odbor je predložio Arsena Blažića, Ivicu Pilčića i Božidara
Ganića. Predsjednik Odbora naglašava da je Ivoslav Ban rekao da u novoformiranom odboru trebaju biti dva
člana iz vladajuće koalicije i jedan član iz oporbe sukladno rezultatima izbora te predlaže da proporcionalno po
dobivenim glasovima na izborima sve političke opcije budu zastupljene brojem članova u odborima.
Nakon izlaganja predsjedavajući Zaharija otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 1:50:38-1:57 :29) Za riječ se
javlja vijećnik Ivoslav Ban koji želi informirati vijećnike kako je uputio predsjedniku Vijeća putem e-pošte
prijedlog da se sastane Odbor za statutarno pravna pitanja da se očituje po ovom pitanju jer smatra da je Odbor
za izbor i imenovanje postupio protivno Poslovniku. Iz odgovora koji je dobio od predsjednika Vijeća zaključio
je kako nije uputio poziv za sastanak Odbora za statutarno pravna pitanja prema naputku vijećnika.
Za riječ se javlja vijećnica Vanda Radetić-Tomić. Ukratko komentira raspodjelu članova odbora prema
Poslovniku i na kraju zaključuje da se volja prepušta vijećnicima koji će svoje pravo očito iskoristiti iako je
suprotno izbornim rezultatima. Tendencija o zakidanju pojedinih članova će se nastaviti.
Za riječ se javlja vijećnik Ivan Radetić koji je zamolio da mu se dostavi situacija s članovima svih odbora u
bivšem mandatu pa vijećnik govori da je situacija bila sljedeća: HDZ 7 članova, SDP 3 člana, Nezavisna lista 14
članova, PGS 5 članova, što također nije bilo proporcionalno.
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) prihvaćen je prijedlog za imenovanje članova Odbora za strateški razvoj,
gospodarstvo, poduzetništvo, zaštitu potrošača i EU.
Točka 5.
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke čiji je predlagač Luka
Zaharija.
Nakon uvodne riječi predsjedavajući otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 02:00:46-02:15:05) Za riječ se
javlja vijećnica Vanda Radetić-Tomić koja smatra da ove izmjene nisu potrebne zbog toga što u Poslovniku već
postoji procedura za hitni saziv sjednica. Predsjednik Vijeća Zaharija odgovara govori da predloženo neće biti
praksa, već iznimka. Vijećnica nadalje komentira da je Općina 25 godina funkcionirala bez takvog elektronskog
načina odlučivanja koji nije bio potreban, pa tako smatra da nije ni sad jer je on korak unazad radi nemogućnosti
koordiniranja putem e-maila.
Usvajanjem ove odluke automatski priznajemo da je sjednica održana u rujnu bila neusklađena s našim
Poslovnikom.
Vijećnik Ivoslav Ban ukazuje na dvije pogreške u proceduralnom smislu. Prema njemu su potrebne izmjene i u
Statutu i u Poslovniku. Nepripremljeno, nije kako treba i ova odluka nema smisla. Zaharija odgovara da je on
tražio pročelnicu da vidi s načelnikom mogućnosti izmjene i dopune Poslovnika o radu kako bi riješili ovaj
problem.
Vijećnica Radetić-Tomić i Ivoslav Ban ukazuju na grešku u čl. 2. gdje treba stajati dopuna Poslovnika, a ne
Statuta.
Vijećnica Izabela Nemaz postavlja pitanje da li je predviđena naknada za elektronske sjednice. Dobila je
odgovor da nije. Vijećnica Nemaz smatra da je to jako pozitivno s obzirom na to da kad rokovi „stišću“ to ne
iziskuje sastanak 8 vijećnika koji će se sastati i za to biti plaćeni. Komentare na temu plaćanja sjednica daju
vijećnici Baćac, Radetić-Tomić i Ban o uštedi od 600.000 kuna na ime isplate naknade za sjednice koju su
predlagali na početku mandata. Nitko se više ne javlja za riječ pa predsjednik Vijeća zatvara raspravu. S 8
glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) vijećnici su usvojili Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Jelenje
Točka 6.
II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine
Jelenje za 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko pojašnjava iznose spomenute u ovom Programu.
U ime Odbora izlaže vijećnik Robert Maršanić. Njegovi članovi su jednoglasno prihvatili program.
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Nakon izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Komentar daje vijećnik Ivoslav Ban koji kaže da predlagač
mora priložiti pismeno obrazloženje, ovako je to bespredmetno.
Vijećnik Danko Baćac kod namjene za izgradnju reciklažnog dvorišta pita što je za 450.000 konkretno plaćeno.
Pročelnica odgovara vijećniku da se veći dio od 450.000 odnosi na dokumentaciju.
Vijećnica Vanda Radetić-Tomić postavlja pitanje vezano za iznos rezerviran za groblje tj. koliko je do sada od
navedenog iznosa (476.869,00) potrošeno i na što će se potrošiti ostatak do kraja godine. Pročelnica vijećnici
daje pojašnjenje iznosa koji se odnosi na gradnju i odražavanje grobnica i plaćanje naknade za zemljište za
proširenje groblja. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje. S 8 glasova „ZA“
(koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić,
Vujić, Žagar) vijećnici su usvojili II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture.
Točka 7.
II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko pojašnjava iznose spomenute u ovom Programu.
U ime Odbora izlaže vijećnik Robert Maršanić. Njegovi članovi su jednoglasno prihvatili ovu točku. Nakon
izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Vijećnik Ivoslav Ban ponavlja da ova odluka nije u skladu s
Poslovnikom jer nema obrazloženja i kao takvu bi ju predsjednik trebao skinuti s dnevnog reda. Predsjedavajući
konstatira da točka može biti na Vijeću jer prigovor vijećnika nije utemeljen bez obzira što nema pisanog
obrazloženja. Pročelnica dopunjava da je obrazloženje sadržano uz izmjene i dopune.
Vijećnik Baćac moli pojašnjenje iznosa od 150.000 koji se odnosi na odvoz krupnog otpada jer je prošlu
sjednicu načelnik rekao da je to besplatno. Pročelnica vijećniku odgovara da se tu govori o odvozu komunalnog
otpada iz područja Dubine, a ne odvoz krupnog otpada za mještane koji je za njih besplatan.
Vijećnica Vanda Radetić-Tomić daje komentar kako materijal za ovu točku dnevnog reda prati kvalitetu ostalih
materijala – iznos za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina u čl. 3. se razlikuje; Ispravan je onaj
u čl. 2. (293.000,00)
Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje. S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDPARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) vijećnici su
usvojili II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2018.
Točka 8.
II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko pojašnjava iznose spomenute u izmjenama
Programa. Nakon izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za raspravu se javlja vijećnica Radetić-Tomić
koja postavlja pitanje za iznos od 120.000 i zanima ju za koje sportske objekte će se taj iznos utrošiti i da li je to
realan iznos s obzirom na to da je kraj godine. Pročelnica daje vijećnici odgovor da se radi o projektu i 120.000
kuna koje moramo osigurati iz svojih sredstava, a odnose se na gradnju igrališta kod NK Rječina. Drugo pitanje
vezano je za iznos nagrađivanja najboljih sportaša. Vijećnicu zanima kako će se to provesti. Pročelnica odgovara
kako će se raspisati natječaj. Luka Zaharija nadopunjuje da je Odbor za sport dao prijedlog i tražio da se nagrade
tri kategorije sportaša.
Vijećnik Baćac postavlja pitanje o dodatnim troškovima za igralište jer 20% iznosa koji Općina mora osigurati
nije 120.000 kuna. Pročelnica odgovara da se ovdje radi o dodatnim troškovima geodetske podloge,
arhitektonskog projekta, vođenje prijave na fond. Nitko se više ne javlja za riječ pa predsjednik Vijeća daje točku
na glasanje. S 10 glasova „ZA“ (Vujić, Ban, Zaharija, Linić, Maršanić, I. Radetić, Nemaz, Mičetić Davidić,
Pilčić, Hlača) i 3 glasa „PROTIV“ (Baćac, Radetić-Tomić, Žagar) usvojene su II. Izmjena i dopuna
Programa javnih potreba u sportu za 2018.
Točka 9.
II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2018.
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko govori o točki dnevnog reda nakon čega slijedi
rasprava. Za riječ se javlja vijećnik Ban koji govori da fali očitovanje nadležnog odbora i pisano obrazloženje
radi kojeg se ne može pratiti dostavljeni materijal. Vijećnica Radetić-Tomić postavlja pitanje za iznos od 58.000
kuna - potpora socijalno-humanitarnim udrugama koji do sada nije bio spominjan i zanima ju na koga se on
odnosi. Voditeljica Odsjeka za proračun i financije pojašnjava vijećnici da se odnosi na program socijalne skrbi i
na program zdravstva koji je u I. izmjenama i dopunama bio naveden u skupnom iznosu. Nakon provedene
rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje. S 8 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić,
Baćac) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) usvojene su II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2018. (Vijećnik Žagar nije glasao zbog privremene odsutnosti)
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Točka 10.
II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje kratko obrazloženje točke nakon čega slijedi rasprava.
Za riječ se javlja vijećnik Ban. Komentira nedostatak pisanog obrazloženja radi drastičnog smanjenja iznosa za
kulturu, pogrešan iznos za sufinanciranje boravka u dječjem vrtiću, smanjenje sufinanciranja stipendiranja i daje
tehničku primjedbu na cifre koje se ne slažu u navedenom iznosu.
Vijećnik Baćac traži pojašnjenje u tč. 5.; Razlog smanjenja sufinanciranja boravka djece ako je broj djece isti.
Voditeljica odsjeka za proračun i financije vijećniku daje pojašnjenje o nekoliko mogućih razloga odstupanja, a
to je upisna godina, godišnji odmori i sufinanciranje djece koja idu u ostale vrtiće, a rebalans na kraju krajeva
služi da se stavke poravnaju. Vijećnica Vujić postavlja pitanje o razlogu smanjenja sufinanciranja u kulturi.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije govori da se tu radi o isplatama temeljem potpisanih ugovora. Kad se
potpišu ugovori, poravnat će se veličine s rebalansom. Po završenoj raspravi predsjednik Vijeća daje točku na
glasanje. S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“
(Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojene su II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
obrazovanju, kulturi i religiji u 2018.
Točka 11.
II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2018.
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda, a vijećnica Radetić-Tomić
ukazuje na grešku u čl. 1. vezano za godinu (treba stajati 2018.g.) Nitko se ne javlja za riječ. Predsjednik Vijeća
daje točku na glasanje. S 11 glasova „ZA“ i jednim glasom „PROTIV“ (Baćac) usvojene su II. Izmjene i
dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2018. (Vijećnica Mičetić Davidić
nije glasala zbog privremene odsutnosti)
Točka 12.
II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2018.
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda. U ime nadležnog odbora
vijećnik Maršanić govori da su članovi jednoglasno prihvatili II. Izmjene i dopune. Nitko se ne javlja za raspravu
pa predsjednik Vijeća daje točku na glasanje. S 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ (Baćac) usvojene su II.
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2018.
Točka 13.
II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018.
U ime Odbora za proračun i financije izlaže vijećnik Marinko Linić. Odbor je većinom glasova (2 glasa „ZA“Fičor i Linić, odsutan E.Radetić) prihvatio prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2018.
Općinski načelnik nakon kraćeg izlaganja predlaže Općinskom vijeću Općine Jelenje usvajanje Proračuna.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 02:59:57-03:11:02) Vijećnica Vanda Radetić-Tomić
postavlja pitanje koje su to udruge dobile dodatnih 40.000 kuna. Voditeljica odsjeka Bruketa govori da se radi o:
UDVDR, UHBDDR, BK Podhum, Šahovski klub Rječina, KUD Baklje, Kuglački Klub Rječina, ŽBK Dražice.
Sve te isplate tretiraju se kao donacije. U materijalima se navodi smanjenje od 25.000 unutar aktivnosti Zaštite i
spašavanja zbog pregovora koji su u toku oko sklapanja Ugovora s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada
Rijeke. Vijećnicu interesira koliko pregovori traju i na koje razdoblje se odnose. Nadalje, da li je 50.000 za
dječje igralište u Jelenju potrošeno ili se tek planira potrošiti tj. da li je ono plaćeno. Zadnje pitanje koje vijećnica
Radetić-Tomić postavlja odnosi se na trenutačno sumu novaca na općinskom računu i koliko je do današnjeg
dana pristiglo sredstava na poziciju pomoći (sredstava iz EU fondova i sl).
Vijećnik Ivoslav Ban postavlja pitanje koje su iznose udruge dobile za sponzorstvo, nadovezujući se na pitanje
vijećnice Radetić-Tomić. Vijećnika interesira zašto troškovi za zaposlene koji se odnose na općinskog načelnika
i njegovog zamjenika rastu sa 60.000 kuna na 65.000 kuna. Komentira da je, generalno, ovo „katastrofa od
rebalansa“ bez vidljivih pomaka na bolje.
U završnoj riječi općinski načelnik odgovara na postavljena pitanja vijećnice Vande Radetić-Tomić i djelomično
na pitanja vijećnika Ivoslava Bana. Dječje igralište u Jelenju je u fazi završavanja i otvaranje je u četvrtak, a nije
još plaćeno. Što se donacija za udruga tiče, svima se isplaćuje prema odobrenim zahtjevima uz program javnih
potreba, a najveći iznos koji je isplaćen pojedinoj udruzi iznosi 3.000 kuna. Voditeljica Odsjeka za proračun i
financije Vesna Bruketa vijećnici Radetić-Tomić odgovara da na općinskom računu ima otprilike 2,5 milijuna
kuna dok je 900.000 kuna uplaćeno na ime pomoći.
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S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojene su II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2018. godinu.
Točka 14.
Usvajanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za
2019.
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda. Vijećnik Maršanić govori da
je Odbor jednoglasno prihvatio Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području općine Jelenje za 2019. Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 03:18:3103:25:39) Vijećnik Danko Baćac moli za pojašnjene iznosa stavke ulaganja u groblje od 550.000 kuna i
informaciju koje su to nerazvrstane ceste koje se planiraju graditi. Pročelnica Tomas vijećniku daje odgovore.
Iznos od 550.000 utrošit će se za proširenje groblja na kupljene parcele koje je Općina Jelenje uspjela srediti ove
godine i vlasničke odnose. Što se tiče ulaganja u nerazvrstane ceste, planiraju se graditi četiri ceste, uz projektnu
dokumentaciju. Ceste su u Dražicama iza ambulante, Podkilavcu, Jelenskom vrhu i cesta u Podhumu prema
reciklažnom dvorištu.
Vijećnicu Vujić zanima po kojem kriteriju su odabrane spomenute ceste ako za jednu u Podhumu (uz kuću koja
postoji od prije) nema plana. Pročelnica vijećnici odgovara da je provjeren njen upit i cesta ne može dobiti
gradnju zbog toga što tu suglasnost mora tražiti od Hrvatskih šuma.
Vijećnik Ban naglašava da u materijalima nema pisanog obrazloženja. U čl. 4 se navode izvori financiranja i
zanima ga kako se može govoriti o višku prihoda od 1.300.000 kad ne može znati kakva će situacija biti na kraju
godine. Vijećnik smatra da bi na kraju trebalo biti nula kuna pa općina prikazanim iznosom priznaje da ne radi
kako treba i interesira ga da li se uopće i zakonski smije upisivati višak prihoda.
Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Vesna Bruketa odgovara vijećniku. Referira se na smjernice
Ministarstva financija kao odgovor na planirane viškove i manjkove koje smo u obvezi planirati za sljedeću
godinu. Po provedenoj raspravi predsjednik vijeća daje točku na usvajanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 4 glasa „PROTIV“ (Baćac, RadetićTomić, Vujić, Žagar) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (Ban) usvojen je Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2019.

Točka 15.
Usvajanje Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2019.
Predsjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda. U ime nadležnog odbora
vijećnik Maršanić govori da su članovi jednoglasno prihvatili prijedlog Programa održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u 2019. Predsjednik vijeća otvara raspravu. Vijećnica Radetić-Tomić govori da u
materijalima nedostaju tablice iz privitka. Pročelnica odgovara da će vijećnicima biti dostavljene ako to žele.
Radi se o tablicama koje sadrže rješenja o komunalnom doprinosu. Vijećnik Baćac govori da bi volio bi dobiti
plan zimske službe na uvid. Nitko se više ne javlja za riječ. Predsjednik Vijeća daje točku na glasanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih), 3 glasa „PROTIV“ (Baćac, RadetićTomić, Žagar) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) usvojen je Program održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2019.
Točka 16.
Usvajanje Programa javnih potreba u sportu za 2019.
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda nakon čega slijedi
rasprava. (audio zapis rasprave od 03:31:28-03:36:36). Za riječ se javlja vijećnik Žagar kojeg zanima koji su
objekti koji će se graditi za 544.000 kuna iz čl.6. pročelnica vijećniku odgovara da se radi o gradnji igrališta za
djecu i mlade u Dražicama i za ostale koji će se javiti.
Vijećnik Ban komentira pozitivan iznos od 544.000 za gradnju sportskih objekata ali govori da je s druge strane
500.000 nedostatno za funkcioniranje sportskih klubova pa bi trebalo razmisliti o povećanju. Nitko se više ne
javlja za riječ pa predsjednik Vijeća daje točku na glasanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih), 3 glasa „PROTIV“ (Baćac, RadetićTomić, Žagar) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) usvojen je Program javnih potreba u sportu za 2019.
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Točka 17.
Usvajanje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2019.
Pročelnica izlaže točku dnevnog reda. Predsjedavajući otvara raspravu. Vijećnik Ivoslav Ban komentira kako
nema pisanog obrazloženja izlagača i da se cifre u Programu ne slažu pa je potrebna njihova provjera i
usklađenje. Nitko se više ne javlja za riječ pa predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih), 3 glasa „PROTIV“ (Baćac, RadetićTomić, Žagar) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Vujić, Ban) usvojen je Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu za 2019.
Točka 18.
Usvajanje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019.
Pročelnica izlaže Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za iduću godinu. Predsjednik Vijeća
Luka Zaharija otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban. Komentira kako se predlagač nije potrudio
napraviti pisano obrazloženje i da je sve ostalo zacementirano lanjskim iznosima. Sramotno malo izdvojeno je za
sufinanciranje promocije kulture. Smeta ga kresanje sufinanciranja stipendiranja (manje stipendista nego u
prijašnjem mandatu i smanjena visina studentskih stipendija s 1.200 kuna na 800 kuna), te mali iznos
sufinanciranja boravka djece u vrtićima.
Vijećnik Baćac komentira da je za sufinanciranje boravka djece predviđen isti iznos kao u 2018. pa time vlast ni
sama ne vjeruje da će doći do proširenja vrtića.
Vijećnica Radetić-Tomić komentira da je program za kulturu „najlošiji u cijelom lošem proračunu“ jer je iznos
osiguran za kulturu premalen. Drugi problem vidi u smanjenju iznosa stipendija. Vijećnica smatra da bi trebalo
uvesti posebne kriterije koji nisu ni socijalni niti kriteriji izvrsnosti, već se tiču stipendiranja učenika i studenata
s invaliditetom. Nitko se više ne javlja za riječ pa Zaharija daje točku na usvajanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojen je Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2019.
Točka 19.
Usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2019.
Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2019. vijećnicima je dostavljen uz
materijal za sjednicu. Uvodno izlaže pročelnica Tomas. Nitko se ne javlja za raspravu pa predsjednik Vijeća daje
točku ja usvajanje.
S 10 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ (Baćac) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (Vujić) usvojen je Program
utroška sredstava šumskog doprinosa općine Jelenje za 2019.
Napomena: Vijećnik Ban zbog privremene odsutnosti nije glasao.
Točka 20.
Usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2019.
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.
vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu. Uvodno izlaže pročelnica Tomas. U ime nadležnog odbora
vijećnik Maršanić govori da su članovi jednoglasno prihvatili prijedlog programa.
Nitko se je navlja za raspravu pa predsjednik Vijeća daje točku ja usvajanje. S 12 glasova „ZA“ i jednim glasom
„PROTIV“ (Baćac) usvojen je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru za 2019.
Točka 21.
Usvajanje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko izlaže točku dnevnog reda nakon čega slijedi
rasprava. (audio zapis rasprave od 03:53:19-04:01:37) Za riječ se javlja vijećnica Vanda Radetić-Tomić, a
vezano za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu općinskog Proračuna. Vijećnica govori da je ono
frizirano. Provedeno je najviše 20 dana, a zakonska obaveza je 30 dana. Vijećnica postavlja pitanje tko je
odgovorna osoba i kako objašnjava ovu činjenicu da su dokumenti retroaktivno objavljivani. Pročelnica vijećnici
odgovara da je odgovornost na Jedinstvenom upravnom odjelu koji objavljuje akte koje načelnik donosi.
Mještanima je bilo dostupno i na raspolaganju, JUO je bio na raspolaganju za sve zainteresirane koji su mogli
tražiti bilo kakav podatak o Proračunu, objavljeno je bilo i na oglasnoj ploči. Načelnik dopunjuje i kaže da je
savjetovanje radni materijal koji se mijenja ali da će se provjeriti što se dogodilo.
Vijećnik Ivoslav Ban ima primjedbu na usvajanje ove odluke jer mu nije jasno kako ova odluka može biti u
dnevnom redu prije donošenja Proračuna. Pročelnica vijećniku pojašnjava da vijećnici usvajaju smjernice.
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Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje točku na usvajanje. S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARSHNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojena je
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu.
Točka 22.
Usvajanje Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
U ime Odbora za proračun i financije izlaže vijećnik Marinko Linić. Odbor je većinom glasova (2 glasa „ZA“Fičor i Linić, odsutan E.Radetić) prihvatio prijedlog Proračuna Općine Jelenje za 2019. godinu s projekcijama za
2020.i 2021. godinu. Načelnik daje uvodno izlaganje o brojčanim pokazateljima nakon kojeg predsjednik Vijeća
otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 04:09:43-04:29:13) Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić
komentirajući da ovisimo o pomoći drugih. Smeta ju što je u strateškim projektima ni ove godine nema hospicija
niti alternative za tu zgradu koja stoji prazna i propada. Komentira i Program: Promicanje kulture u kojem nije
naveden iznos za sufinanciranje KUD-a Zvir Jelenje što govori o ozbiljnosti izrade Proračuna. Vijećnik Ban
sljedeći uzima riječ. Nezadovoljan je osiguranjem od samo 2 milijuna kuna za školu i iako se već trebalo početi s
gradnjom, po njegovim procjenama ona neće krenuti do jeseni 2019. godine. Drugi problem vidi u tome što
Općina nema financijskog kapaciteta da to isfinancira već se mora zadužiti s 11 milijuna kuna što je skoro jedan
cijeli Proračun i dok se taj kredit bude vraćao neće moći nikome pomagati. U vrijeme kad se imalo sredstava na
konto brdsko-planinskog statusa, nije se gradila škola već se ulagalo u druge nepotrebne projekte i trošilo
sredstva na sve strane što sad dolazi na naplatu. Sljedeći riječ uzima vijećnik Danko Baćac koji moli da mu se
dostavi broj ceste koji nije naveden u materijalima u Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture. Vijećnik Vilim Žagar osvrće se na opći cilj naveden u Programu Razvoj sporta i rekreacije
(poticanje i promicanje sporta i tehničke kulture, posebno provođenje programa tjelesne i zdravstvene kulture
djece i mladeži do 18. godine) i zanima ga hoće li se ispraviti situacija kod sufinanciranja tako da udruge koje se
bave s djecom ne budu zakinute pa da dobiju manje sredstava od onih čiji članovi imaju 70 godina. Vijećnik
Marinko Linić referira se na izjave Ivoslava Bana i komentira da je općinski Proračun pao za 4-5 milijuna kuna,
a što se dotacija iz državnog Proračuna tiče, pitanje je hoće li uopće biti isplaćene (zbog prireza i poreza od
dohotka koji su svake godine veći, a planirane su odlukom Sabora za one jedinice JLS gdje su ti prihodi manji).
Zaključno, općinski proračun je pao i pada i može se potrošiti onoliko novaca koliko dobijemo. U ime Kluba
nezavisnih vijećnika Vanda Radetić-Tomić komentira da nema nikakvih razvojnih ulaganja koje nose novac i da
je općinski Proračun inertan.
U završnoj riječi načelnik Marčelja referira se na provedenu raspravu. Prihodi su veći, a ne manji, samo što su
prihodi od pomoći smanjeni, što nije naša krivica. Predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje.
S 8 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojen je Proračun Općine Jelenje za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i
2021. godinu.
Točka 23.
Plan razvoja sustava civilne zaštite za područje općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ izvjestitelju; Zamjeniku općinskog načelnika Dini Piljiću koji izlaže Plan razvoja
sustava civilne zaštite za područje općine Jelenje za 2019. godinu. Predsjedavajući otvara raspravu (audio zapis
rasprave od 04:34:28-04:38:25) Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić koja postavlja pitanje jesu li se
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara donijeli u zadnjih pet godina. Predsjednik Vijeća odgovara da je u
materijalima spomenuto kako je doneseno prije 5 godina, što potvrđuje i pročelnica Tomas, kao i procjena rizika
od velikih nesreća. Vijećnica pita hoće li će se s operativnim snagama civilne zaštite sklapati ugovori, odnosno
na koji način će se regulirati njihova prava i obveze u provođenju mjera za redovitu djelatnost kao i za
provođenje ovog Plana razvoja. Pročelnica odgovora da se ugovori sklapaju svake godine kad se usvoji Plan
razvoja sustava civilne zaštite, osim ako on u sebi nema odredbu da se ne donose novi već se produžava
postojeći mimo izmjena. Vijećnicu zanima da li su nadležna tijela provodila nadzor nad sustavom civilne zaštite
u posljednjih godinu i pol dana. Pročelnica odgovara potvrdno. Vijećnica moli da joj se to dostavi na mail.
Za riječ se javlja vijećnica Ana Marija Vujić koju interesira ako se u ovom Planu nešto poduzelo u smjeru da se
situacija s izbjeglicama stavi pod kontrolu kako se dodatne kriminalne aktivnosti ne bi događale.
Nitko se više ne javlja za riječ pa predsjedavajući daje točku na usvajanje. Plan razvoja sustava civilne zaštite za
područje općine Jelenje usvojen je s 8 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić, Žagar) i 3 glasa
„SUZDRŽAN“ (Baćac, Ban, Vujić).
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Točka 24.
Donošenje Odluke o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č. br. 4211/2 KO Dražice
Pročelnica ukratko izlaže o molbi mještanina za skidanje oznake javnog dobra z k.č.br. 4211/2 u k.o. Dražice, u
naravi livada površine 21 m2. U ime Odbora izlaže vijećnik Robert Maršanić. Njegovi članovi su jednoglasno
prihvatili Prijedlog odluke. Nitko se je javlja za riječ pa predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje. Jednoglasno
je donesena Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra na k.č. br. 4211/2 KO Dražice.
Točka 25.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2018. godinu
Pročelnica daje obrazloženje točke dnevnog reda nakon čega predsjedavajući otvara raspravu. Za riječ se javlja
vijećnik Maršanić koji ukazuje na grešku pa je potreban ispravak u Čl. 1. (ispravlja se riječ „stranka“ s riječi
savez). Vijećnicu Radetić-Tomić zanima koji vijećnik je bio u stranci ARS. Radi se o vijećniku Marinku Liniću,
odgovara Zaharija. Vijećnica želi ispravak u Čl.1 jer vijećnici Nezavisne liste Vande Radetić-Tomić podnose
izvješća svatko zasebno, a spomenuti pravni subjekt više ne postoji.
Predsjednik Vijeća daje točku na glasanje uz izmjene u Čl. 1.
Jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2018. godinu.
Točka 26.
Donošenje Odluke o povjeravanje poslova za obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta u zimskim uvjetima za sezonu 2018./2019.
Pročelnica daje obrazloženje točke dnevnog reda. Na Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: povjeravanje
poslova za obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za sezonu
2018./2019., pristigle su ponude CESTE-RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo i DVD Ivan Zoretić – Španac Jelenje.
Povjerenstvo za provedbu postupka nabave izvršilo je pregled i ocjenu ponuda pristiglu na poziv te je temeljem
dostavljenih dokaza i izjava te kriterija za odabir ponude predložilo odabir ponuditelja DVD Ivan Zoretić –
Španac Jelenje. Predsjedavajući otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 04:51:46-04:58:08) Za riječ se javlja
vijećnica Radetić-Tomić koja komentira da su materijal za nešto što je od velike važnosti dobili prekasno
(zapisnik od 16.11. dostavljen je na današnji dan u 14 sati nepotpisan). Ivoslav Ban komentira da je, koliko se on
sjeća ralicu kupila Općina Jelenje. Pročelnica pojašnjava da prema papirima to nije tako. Općina Jelenje je
donirala sredstva kojima je DVD nabavio opremu. Vijećnika zanima da li DVD Općini plaća najamninu zato će
koristi općinska sredstva za rad. Pročelnica ponavlja da se radi o donaciji. Vijećnik Ivoslav Ban traži da mu se
dostavi Ugovor kojim su DVD-u donirana sredstva za ralicu. Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje
točku na usvajanje.
S 10 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donesena je Odluka o povjeravanje poslova za obavljanja
komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima za sezonu 2018./2019. (Baćac,
Radetić-Tomić i Žagar nisu glasali)
Razno
Vijećnik Ivoslav Ban poziva načelnika i donačelnika da dođu na otvaranje šahovskog predbožićnog turnira koji
organiziraju u čitaonici u Dražicama ovu subotu u 9:30 sati. Vijećnik Ban savjetuje da se oglasni tuljak u blizini
čitaonice premjesti na novu poziciju radi dobivanja novog parkirnog mjesta.
Vijećnica Vanda Radetić – Tomić govori da se svatko tko želi može odreći cijele ili dijela vijećničke naknade uz
rok do kraja godine kako bi se pomoglo u nabavci tableta za slijepu djevojku čime bi pokazali jednu lijepu
gestu. Nadovezuje se vijećnica Nemaz koja moli da joj na mail dostavi broj računa. Nadovezuje se vijećnik Ban,
da se s doniranim iznosima ne izlazi u javnost.
Zaharija govori da je ovo po njemu iskorištavanje u političke svrhe. Smatra da treba pričekati odluku Načelnika,
pa onda uplatiti.
Predsjednik Vijeća raspušta sjednicu u 23:08 sati.

Zapisničarka
Andrea Sudan

Predsjednik Vijeća
Luka Zaharija, prof.
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