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ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE održane 29.01.2019. u Vijećnici
Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća i proziva redom prisutne: Kristian Hlača, Martina
Mičetić Davidić, Ivica Pilčić, Robert Maršanić, Vanda Radetić-Tomić, Danko Baćac, Vilim Žagar, Luka
Zaharija, Marinko Linić, Ana Marija Vujić, Ivoslav Ban, Ivan Radetić.
Odsutni: Izabela Nemaz, Ervin Radetić i Franko Šuler .
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, zamjenik načelnika Dino Piljić, pročelnica JUO-a Gordana Tomas,
mještanin Aleksandar Kušenić.
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 prije usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća održane otvara raspravu za zapisnik
i pita prisutne ako imaju primjedbe.
Riječ uzima vijećnica Radetić-Tomić koja govori da nije na svoju adresu dobila materijale u fizičkom obliku za
ovu i prošlu sjednicu pa ju zanima zašto je to tako. Pročelnica odgovara da je prethodno upozorila na problem s
dostavom jer ne možemo garantirati kad će materijal stići, a preporučeno je poslano u petak, 25. siječnja.
Materijali su dobili svi jer su oni objavljeni na općinskim web stranicama. Radetić-Tomić upozorava na Članak
46. Poslovnika komentirajući da je obrazloženje zašto nema materijala je smiješno. Predsjednik Vijeća moli
pročelnicu Tomas da se pripremljeni materijali isprintani odmah sljedeći dan dostave vijećnicima, a ako su
nepotpuni, ostatak će vijećnici dobiti prije sjednice. Vijećnici kojima će se dostavljati materijali su: Radetić Ivan,
Linić Marinko, Žagar Vilim, Radetić-Tomić Vanda, Radetić Ervin, Vujić Ana Marija.
Vijećnik Baćac ima komentar na zapisnik s prošle sjednice. Na drugoj stranici u rečenici „sažetak-zapisnik“
treba izbaciti riječ „zapisnik“ jer to nije bio zapisnik. U aktualnom satu stoji da općinski načelnik odgovara zašto
se manifestacija za sv. Nikolu održava vani, a ne unutra. Načelnik je u biti počeo odgovarati, ali ga je
predsjednik Vijeća prekinuo i rekao da ne odgovara na pitanje vijećnika. Zaključno, načelnik je bio prekinut od
strane vijećnika Baćca i predsjednika Vijeća koji mu je rekao da ne odgovara na pitanje. Nevezano za prigovor
na zapisnik, spominje da je u tč. 14 tražio pisani odgovor za ceste koje će se graditi ove godine, ali odgovor nije
dobio i moli da mu se dostavi u skorije vrijeme.
Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban ističući nekoliko primjedbi. Prva primjedba o kojoj vijećnik govori odnosi
se na probijanje roka dostave materijala. 24.01.2019. je trebao biti dostavljen materijal i nije poštovana
poslovnička odredba da se materijal dostavi pet dana prije sjednice. Sljedeće iznosi dvije primjedbe na zapisnik.
Prva primjedba se odnosi na stranicu jedan gdje je dodana diskusija koju je tražio na prošloj sjednici, a vezana za
projekt škole. Napominje da je izostavljeno da je za vrijeme mandata PGS-SDP-HSS i načelnika Juretića
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zaustavljen i spriječen taj projekt. Druga primjedba se odnosi na raspravu pod točkom pet koja je falsificirana
radi rečenice: „Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke čiji je
predlagač Luka Zaharija.“ Za dio „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.“ Kaže da je namjerno izostavljena njegova diskusija vezano za predlagača točke jer se u zapisniku ne
govori na koje je pogreške vijećnik ukazao, već se preskočilo. (U materijalima za prethodnu sjednicu je
navedeno da je predlagač točke općinski načelnik, što je u raspravi i naglasio, da je načelnik neovlašteni
predlagač, a u zapisniku je navedeno da je predlagač Luka Zaharija.) Raspravi se priključuje vijećnica RadetićTomić koja govori da se točka s pogrešnim predlagačem mora povući s Dnevnog reda, na što pročelnica Tomas
odgovara da je formalna pogreška. Predsjedavajući moli vijećnika Bana kad idući puta bude imao primjedbe na
zapisnik, pošalje na mail i uvesti će se primjedba od riječi do riječi.
Sjednici pristupa vijećnica Izabela Nemaz u 18:22 h. Sjednici prisustvuje ukupno 13 vijećnika.
Više nitko nema primjedbe na zapisnik.
Predsjedavajući daje na usvajanje dvaju primjedbi Ivoslava Bana da uđu u zapisnik. S 5 glasova „ZA“ (Ban,
Baćac, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar), 7 glasova „PROTIV“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Nemaz, Pilčić, Zaharija,
Linić, Maršanić) i jednim glasom „SUZDRŽAN“ (Radetić I.) nije usvojen prijedlog vijećnika Bana.
Primjedne vijećnika Bana nisu usvojene.
Predsjedavajući daje na usvajanje zapisnik s izmjenama vijećnika Baćca. S 9 glasova „ZA“ (Baćac, Radetić
I., Hlača, Mičetić-Davidić, Nemaz, Pilčić, Zaharija, Linić, Maršanić) i 4 glasa „PROTIV“ (Ban, Žagar, Vujić,
Radetić-Tomić) usvojen je zapisnik s 13. sjednice.
Prelazimo na Dnevni red koji se nadopunjava točkom 8.: Prijedlog donošenja Odluke za dodjelu nagrade za
životno djelo PGŽ gospođi Alemki Juretić. Vijećnik Robert Maršanić ukratko daje obrazloženje nadopune.
Nakon pojašnjenja vijećnika, predsjedavajući daje Dnevni red na raspravu. Riječ uzima vijećnik Ban. On ima
primjedbu zbog nedostavljanja materijala za prvu točku (Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od
01.07. do 31.12.2018.) Općinski načelnik govori da će obrazloženje dati usmeno. Vijećnik se ne slaže s
izrečenim i govori da točno postoji propisana procedura i način izvješćivanja vijećnika. Predsjedavajući traži
pojašnjenje Pročelnice koja se referira na čl. 48. Poslovnika. Nigdje ne piše da izvješće mora biti u pisanom
obliku. Ban ispravlja netočan navod jer za svaku točku Dnevnog reda vijećnici moraju dobiti pisani materijal,
općenito, a ne samo za izvješće općinskog načelnika.
Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić. Moli tumačenje predsjednika Vijeća radi iznimke od pravila na koje
se pozvao vijećnik Ban, a koje glasi da Vijeće mora za sve točke Dnevnog reda materijale dobiti pet dana prije.
Predsjednik Vijeća govori da neće biti kršenja Poslovnika ni u jednom dijelu, a načelnik se drži svoje
ingerencije. Za njegovu ingerenciju ne piše da mora dostaviti izvješće pisanim putem. Moli pročelnicu Tomas da
se Poslovnikom bolje definira jer je nejasno, dvosmisleno i moli da se nađe neko rješenje gdje će se spomenuto
bolje definirati.
Nitko se više ne javlja za riječ pa predsjedavajući zatvara raspravu i daje Dnevni red uz nadopunu tč. 8 na
usvajanje.
DNEVNI RED
Aktualni sat
1. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.
2. Odluka o koeficijentima za obračun plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u Općini
Jelenje
3. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
4. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odluke o prostornom planu uređenja Općine Jelenje
5. Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu
7. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Jelenje za 2019. godinu
8. Prijedlog donošenja Odluke za dodjelu nagrade za životno djelo PGŽ gospođi Alemki Juretić
9. Razno
Dnevni red je usvojen s 9 glasova „ZA“ (Baćac, Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I.
Radetić,Maršanić) i 4 glasa „PROTIV“ (Vujić, Ban, Radetić-Tomić, Žagar).
Aktualni sat
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje načelniku jesu li se problemi u KD Autotrolej zbog nedovoljnog broja
vozača i „kresanje“ linija odrazili na našu Općinu i ako postoji smanjenje usluge, da li istovremeno dovodi i do
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smanjenja računa. Iduće pitanje koje vijećnik postavlja načelniku odnosi se na odluku kojom Općina Jelenje
onome tko udomi psa plaća godinu dana njegove troškove. Osjeća li načelnik sram s obzirom na to da po
njegovoj odluci Općina izdvaja više sredstava za pse nego za djecu s ovog područja. Apelira da se za sljedeću
sjednicu pripremi materijal i odluka da se rađanje djece barem izjednači s ovom odlukom o udomljavanju pasa.
Načelnik vijećniku daje odgovor na prvo pitanje. Na sastanku koji će se održati prekosutra više će znati hoće li
se do kraja tjedna nešto mijenjati ili ne, ali ostaje najveći problem u pronalasku vozača. Ako dođe do smanjenja
standarda, svakako će i računi biti manji. Vezano za drugo pitanje, odlukom koja je stupila na snagu uštedjet će
se preko 10.000 kuna po psu. Sve općine imaju obvezu zbrinjavanja napuštenih pasa u skloništima, a naša
Općina trenutno ima 3 takva psa. Zbog odluke da se ne uspavljuje nakon 3 mjeseca boravka u azilu kao prije, na
godišnjoj razini dolazimo do brojke od oko 15.000 kuna po psu. Ovom odlukom su ušteđeni veliki novci u
Proračunu, zahvaljuje komunalnom odsjeku i komunalnom redaru radi ovog prijedloga. Ne osjeća sram već
zadovoljstvo što je problemu pronađeno rješenje i primio je pohvale svih kolega, gradonačelnika, udruga i
struke. Nada se da će se uspjeti udomiti psi kako bi se troškovi još više smanjili. Vijećnik Baćac se javlja za riječ
i ispravlja netočan navod načelnika jer u odluci ne piše o zbrinjavanju psa. Vijećnik ponovo apelira da načelnik
osigura makar ista sredstva po novorođenom djetetu kao i po psu.
Za riječ se javlja vijećnica Vujić. Prije postavljanja pitanja moli načelnika da ne komunicira s vijećnicima
arogantno i s omalovažavanjem i moli sve prisutne da nastoje biti civilizirani. Prvo pitanje vijećnice vezano je uz
općinski list i članak kalkulator investicija na str. 25. u kojem se govori o donaciji Općine na iznos od 250.000
kuna crkvi Maksimilijana Kolbea za nove klupe. Moli da joj se napisano razjasni jer župnik govori nešto drugo,
a i sama je dobila nekoliko upita po tom pitanju. Načelnik odgovara da je Općina donirala 5.000 kuna. Drugo
pitanje koje mještane muči, a ona postavlja vezano je za katastarsku izmjeru. Kruže priče da je „zapelo“ zbog
toga što Općina mora platiti veliku svotu. Načelnik moli da pojasni što je točno pitanje. Vijećnica postavlja
pitanje zašto mještani barataju nekakvom informacijom da je katastarska izmjera zapela zato što općina još treba
platiti 300.000 kuna, a dok se to ne plati, procedura ne može krenuti dalje. Načelnik odgovara da ne zna zašto
mještani barataju tom informacijom. Sljedeći se za riječ javlja vijećnik Žagar, a tiče se utega koje je kupila
općina i koji se koriste u privatne svrhe, a pita načelnika zašto je to tako. (Razlog je što dizači utega nemaju svoj
prostor, a da ga on unajmljuje i plaća) Postavlja pitanje ima li koja udruga u ovoj općini, a da nema svoj prostor.
Načelnik odgovara da ih ima više i nabraja neke (OK Rječina, STK Rječina, KUD Zvir i, nažalost, brojne druge.
Isto tako, drago mu je što je konačno utvrđeno da opremu kupljenu od općinskih novaca doista koristi u privatne
svrhe. Predsjedavajući prekida daljnju raspravu po ovom pitanju. Sljedeći se za riječ javlja Ivoslav Ban koji
postavlja pitanje općinskom načelniku zašto on kao odgovorna osoba i službe ne odgovaraju na njegove upite
kao općinskog vijećnika. Interesira ga tko je i kada donio odluku da će se ambulanta renovirati samo u
postojećem stanju, a da će se odustati od rekonstrukcije koja je bila pokrenuta pred 7-8 godina (nadogradnja kata
i izgradnja pred prostora u koji se trebala preseliti ljekarna i za što su utrošena poprilična sredstva iz Proračuna
za dobivanje dokumentacije). Vijećnik također spominje da mu nije dostavljena dokumentacija čiju je dostavu
tražio po zahtjevu na pristup informacijama, a vezano za DVD. U zahtjevu je tražio Ugovor sklopljen s DVD-om
i zapisnik Poglavarstva koji sadrži Odluku o donaciji kojom je kupljena mehanizacija za zimsko održavanje cesta
uz uvjet da će DVD bez naknade održavati cestu. Za drugo nije dobio nikakav odgovor, dok je Ugovor izgubljen.
Načelnik daje odgovor na pitanja kojima se obratio njemu i pročelnici Tomas. Dogovoreno je da će se vijećniku
na pitanja oko zapisnika odgovoriti u zakonskom roku koji još nije istekao. Vijećnik Ban postavlja pitanje koji je
rok, na što Pročelnica odgovara da je rok kao vijećniku 60 dana prema ZUP-u, a kao osoba za informiranje
odgovorila mu je u roku od 15 dana da ne raspolaže s dokumentacijom koju traži.
Iduće pitanje vijećnika Bana odnosi se na nagrađivanje najboljih sportaša u općini Jelenje, ali i s natječajem za
najbolje studente. Interesira ga kad će krenuti s nagrađivanjem najboljih sportaša jer se na prethodnoj sjednici
donesla odluka da će se oni nagrađivati, međutim ne vidi nikakav natječaj ali ni nagradu za najboljeg sportaša
prošle godine. Načelnik odgovara da se razgovaralo s Odborom za sport te se čeka dostava kriterija kojima bi se
nagrađivalo najboljeg sportaša i kolektiv, a sredstva su u Proračunu osigurana. Što se tiče potpitanja za
studentske nagrade, one još nisu dodjeljivane, osim isplata stipendija. Predsjednik Vijeća zaključuje aktualni sat.
Točka 1.
Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018.
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku koji izlaže vijećnicima o aktualnim projektima, investicijama,
održanim sastancima, proteklim eventima i raznim aktivnostima protekle godine. Predsjednik Vijeća otvara
raspravu (audio zapis rasprave od 01:16:07-01:27:54) Za riječ se javlja vijećnik Danko Baćac koji komentira da
se vidi zašto vijećnici materijal nisu dobili isprintan jer je Općina u biti investirala u samo dvije stvari, a to je
rasvjeta na igralištu i Gašparov mlin. Postavlja pitanje načelniku kako je unaprijeđen program poticanja
novorođenčadi.
Sljedeći riječ uzima vijećnik Ban koji govori da se prema čl. 76 Poslovnika materijal dostavlja pet dana prije
održavanja sjednice. Decidirano piše da vijećnici moraju imati materijal. Predsjedavajući prekida vijećnika iz
razloga što je prije prihvaćanja Dnevnog reda vođena identična rasprava i govori mu da zloupotrebljava sadržaj
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točke dnevnog reda i upozorava ga da se referira na izvješće o radu općinskog načelnika, a ne na formalni dio
koji je gotov s usvajanjem Dnevnog reda. Za riječ se javlja vijećnica Vujić koja komentira da ne shvaća kako
iznos od 210.000 ima veze s Izvješćem o radu općinskog načelnika, kao ni spominjanje brojnih manifestacije
poput sramotne organizacije Halloweena i brojnih drugih u kojima, vjerojatno, nije ni sudjelovao, a navedene su.
Za riječ se javlja vijećnik Vilim Žagar. Postavlja pitanje koliko je sredstava do sada povučeno iz EU fondova i
koliko je utrošeno tih sredstava. Vijećnik Ban ističe povredu Poslovnika jer bi sada trebali glasati o aktu koji
nemamo ispred sebe. Predsjednik Vijeća govori da će na usvajanje dati zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu općinskog načelnika. Vijećnica Radetić-Tomić se nadovezuje na temu rasprave. Smatra da bi vijećnici
trebali dobiti napismeno prijedlog tog zaključka gdje će pisati da Općinsko vijeće na temelju nečega donosi
zaključak o prihvaćanju izvješća načelnika na znanje. Predsjednik Vijeća moli pročelnicu Tomas da uputi
prisutne o izrečenoj tvrdnji s obzirom na to da ovo nije odluka koja ima pravnu snagu i pravne posljedice.
Pročelnica pojašnjava čl. 60 Poslovnika. Po provedenoj raspravi općinski načelnik odgovara na postavljena
pitanja; Na pitanje o unaprjeđenju programa poticanja novorođenčadi odgovara kako je za svako treće dijete
poticaj 3.000 kuna. Na pitanje koliko novaca je povučeno iz EU fondova, ne može točno specificirati iznos pa će
dostaviti naknadno odgovor vijećniku Žagaru.
Predsjedavajući zatvara raspravu i daje na usvajanje zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog
načelnika za razdoblje od 01.07. do 31.12.2018. S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija,
Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar)
usvojen je zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07. do
31.12.2018.
Točka 2.
Odluka o koeficijentima za obračun plaće općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u
Općini Jelenje
Predsjedavajući daje riječ vijećniku Robertu Maršaniću koji u ime predlagača daje kratak uvod u točku dnevnog
reda (predlagači su vijećnici: Robert Maršanić, Luka Zaharija, Marinko Linić, Ivan Radetić). Predloženim
izmjenama koeficijent plaće načelnika Općine Jelenje predlaže se povećati sa sadašnjih 3,40 na 4,10, a
zamjenika načelnika sa sadašnjih 2,70 na 3,00. Predlagači smatraju da rezultati u vođenju Općine Jelenje od
izbora do sada opravdavaju navedeni prijedlog pa predlažu usvajanje ove odluke. Nakon uvodnog izlaganja
predsjedavajući otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 01:33:33-01:48:29) Za riječ se javlja vijećnik Danko
Baćac. Komentira da je u zadnjih 6 mjeseci napravljena samo rasvjeta i mlin u Martinovom selu pa smatra da
obrazloženje kako rezultati u vođenju Općine od izbora do sada ne opravdavaju prijedlog o povećanju
koeficijenata za plaće dužnosnika. Ne vidi koji su to rezultati i investicije opravdale navedeni prijedlog. Za riječ
se javlja vijećnik Ivoslav Ban. Smatra da predsjednik Vijeća uopće nije trebao ovu točku uvrstiti u dnevni red jer
ona nije u skladu s čl. 64 Poslovnika u kojem je točno navedeno što prijedlog akta mora sadržavati. U ovom
slučaju nije navedeno koliko za taj akt treba novaca na godišnjoj razini i način njihova osiguranja. Vijeće najprije
u Proračunu mora osigurati potrebna sredstva, a onda donositi ovakvu odluku. Slaže se s vijećnikom Baćcem da
ne vidi posebne rezultate u radu i naglašava da tek slijede pravi problemi jer će se Općina morati zaduživati kako
bi se izgradila škola. Za riječ se javlja vijećnik Maršanić. Pohvaljuje načelnika zato što je mnogo novaca uštedio
povlačenjem sredstava iz EU fondova. Upravo je to pravi put, samo neka tako nastave i želi da se čim više
sredstava povuče iz fondova kako bi ostalo novaca za lokalne potrebe. Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić
jer nitko nije odgovorio da pitanje koje je postavio vijećnik Ban, a glasi da li možemo donijeti ovu odluku prije
rebalansa Proračuna jer se moraju ova sredstva osigurati ili se najprije donosi odluka, a onda rebalans Proračuna.
Predsjedavajući daje riječ vijećniku Maršaniću koji odgovara na pitanje. Sredstva za ovo se neće i ne trebaju
osigurati jer u općinskom Proračunu ima stavka mase plaće i ta stavka se neće probijati. Vijećnica Tomić zanima
znači li to da se pri usvajanju Proračuna za 2019. već vizionarski znalo da će biti ova odluka pa su se povećala
sredstva za plaće. Ova masa plaća je iz perioda prije 4,5 godina i svake godine je ista. Nisu vizionari nego se
planirala ista stavka koja je bila 2016. godine, odgovara Maršanić. Ivoslav Ban ispravlja netočan navod vijećnika
Maršanića da je ta stavka nekoliko godina potpuno ista radi prijašnje strukture dužnosnika i Povjerenika u
jednom periodu. Vijećnik Maršanić govori da je nekoliko puta bio prozvan od strane vijećnika Bana da iznosi
netočne podatke pa ga moli da pred svima pojasni temeljem čega to tvrdi i iznese argument, a ne ponavlja
njegove riječi. Nakon diskusije predsjednik Vijeća oduzima riječ vijećnicima Banu i Maršaniću. Za riječ se javlja
vijećnica Radetić-Tomić koja postavlja pitanje općinskom načelniku i njegovom zamjeniku da li žele da im se
povećaju plaće, na što ne dobiva odgovor. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje.
S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 5 glasova
„PROTIV“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) donesena je Odluka o koeficijentima za obračun plaće
općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika u Općini Jelenje.
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Točka 3.
Odluka o određivanju koeficijenata za obračun bruto plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku kao predlagaču ove točke i pročelnici Tomas koja daje
uvodnu riječ. Pravna osnova za donošenje ove odluke je Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Jelenje donijelo je Općinsko vijeće 2013. godine. U međuvremenu je došlo do promjene naziva
radnih mjesta i koeficijenata koji se odnose na pojedina radna mjesta, pojavila se potreba za usklađenjem naziva
radnih mjesta i koeficijenata koje je predložio općinski načelnik. Povećanje ukupne mase prema povećanju
koeficijenata iznosi 13.852,68 kn za cijelu godinu. U obrazloženju piše što je povećano i na temelju čega je
povećano (predlaže se povećanje koeficijenta za utvrđena radna mjesta u iznosu od 0,10 koeficijenta što u
postotku iznosi za naniže rangirano radno mjesto povećanje koeficijenta od 7,01 % do povećanja kod najvišeg
rangiranog mjesta 4,00 %). Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 01:53:04-02:02:31)
Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban. U ovoj odluci ne piše o kojem se iznosu radi ni o izvorima potrebnih
sredstava. Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić koja govori da prema čl. 64 Poslovnika prijedlog akta mora
sadržavati ocjenu sredstava potrebnih za provođenje akta i način njihova osiguravanja, a u materijalima toga
nema. Predsjednik Vijeća odgovora da je pročelnica Tomas u izlaganju spomenula točan iznos sredstava, na što
Radetić-Tomić ponavlja da ne piše u materijalima već u bilješkama pročelnice i zanima ju zašto toga nema.
Vijećnik Marinko Linić nadovezuje se na riječi vijećnice Radetić-Tomić komentirajući da stoji što je rekla, no
pročelnica je u uvodnom izlaganju rekla o kojem se točno iznosu radi prema napisanim postocima u
obrazloženju odluke. Sto se tiče komentara vijećnika Bana o izvorima potrebnih sredstava, govori da će se nakon
šest mjeseci, a na osnovu prošle godine vidjeti koliko je stavka za plaće zaposlenika porasla ili nije ništa porasla,
pa će se onda na temelju toga moći diskutirati. Pročelnica daje dopunu obrazloženju; Na bazi svih zaposlenika
godišnje povećanje plaće iznosi 25.962 kn dok je na mjesečnoj razini to 2.163,50 kn. Izrečen iznos u uvodnom
obrazloženju odnosi se na polugodište, a ne cijelu godinu. Za riječ se javlja vijećnik Vilim Žagar koji postavlja
pitanje na koliko se to djelatnika odnosi. Pročelnica odgovara da se odnosi na osam djelatnika. Ivoslav Ban javlja
se za povredu Poslovnika zato što predlagač akt nije pripremio u skladu s Poslovnikom u kojem jasno piše iz
kojih osnova bi se sredstva morala osigurati. Za riječ se javlja vijećnik Baćac koji komentira da se slaže s
izrečenim riječima spomenutima u raspravi po ovoj točki. Smatra da je točka aljkavo pripremljena i zanima ga
zašto, kao u prethodnoj točki, ne postoji prikaz koliko će plaće iznositi. Pročelnica odgovara da će se onim
vijećnicima koji žele dostaviti iznosi povećanja. Pročelnica za sebe govori da njeno povećanje plaće u bruto
iznosu iznosi otprilike 110 kuna. Predsjednik Vijeća moli pročelnicu Tomas ako će iznose dostavljati
vijećnicima, neka ih dostavi po kategorijama radnog mjesta zbog zaštite osobnih podataka. Također, Zaharija
kao vijećnik komentira da će ovo sve biti raspoređeno unutar postojeće stavke u Proračunu. Ta se stavka neće
povećavati. U završnoj riječi načelnik Marčelja govori da od početka njihovog mandata Općina Jelenje ima dva
zaposlenika manje stoga ne treba dodatno osigurati sredstva. Napominje da su zaposlenici Općine povećanje
plaće zaslužili prvenstveno zato što su nekoliko godina bili zakinuti zbog smanjenja plaće od 25%. Ovo je
pomak koji se trenutno može napraviti, a da se ne poremeti funkcioniranje sustava. Predsjedavajući nakon
završne riječi daje točku na usvajanje.
S 9 glasova „ZA“ (Baćac, Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 4
glasa „PROTIV“ (Radetić-Tomić, Vujić, Žagar, Ban) usvojena je Odluka o određivanju koeficijenata za
obračun bruto plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje.
Točka 4.
Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odluke o prostornom planu uređenja Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje obrazloženje točke Dnevnog reda. Predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave dužno je objaviti pročišćen tekst odredbi za provedbu prostornog plana. Pročišćen
tekst će vijećnici dobiti na svoje mail adrese. U ime Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenja
naselja i stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša izlaže vijećnik Robert Maršanić. Odbor je sjednicu
održao telefonskim, odnosno elektronskim putem radi uštede. Članovi odbora su jednoglasno prihvatili Odluku i
Elaborat o pročišćenom tekstu Prostornog plana uređenja Općine Jelenje. Predsjednik Vijeća otvara raspravu
(audio zapis rasprave od 02:08:49-02:13:15)
Za riječ se javlja vijećnik Ivan Radetić. Zanima ga da li je izradu pročišćenog teksta izrađivač dodatno naplatio
ili je to bilo uključeno u prošlim izmjenama. Pročelnica odgovara da ti troškovi u smislu izrade same nisu nikad
dogovoreni jer se pročišćeni tekst uobičajeno radi nakon usvajanja. Troškovi su plaćeni u 12. mjesecu i iznosili
su 3.500 kuna bez PDV-a. Vijećnik Danko Baćac provjerio je na Geoportalu naziv koji ne postoji, a nalazi se na
tabeli – Donje Jelenje. Apelira načelniku da u nadležnom katastarskom uredu provjeri točan naziv naselja –
Jelenje ili Donje Jelenje. Za riječ se javlja vijećnica Radetić-Tomić koju zanima da li je način sastanka za
sjednicu odbora održanu elektronskim putem predviđen Poslovnikom. Predsjednik Odbora odgovara da je to bio
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dogovor između članova s obzirom na to da nisu imali previše točaka za raspravu, a radi prozivanja nekoliko
vijećnika zašto odbor nije dao svoje očitovanje, oni su se zbog uštede u općinskom Proračunu sastali na ovaj
način. Nakon provedene rasprave predsjednik Vijeća daje točku na glasanje. S 11 glasova „ZA“(Vujić, Ban,
Baćac, Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 2 glasa „SUZDRŽAN“
(Radetić-Tomić i Žagar; bez materijala) usvojena je Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odluke o
prostornom planu uređenja Općine Jelenje.
Točka 5.
Odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje točke. U ime nadležnog odbora
izlaže vijećnik Robert Maršanić. Njegovi članovi su jednoglasno prihvatili Odluku o komunalnim djelatnostima
na području Općine Jelenje. Nakon uvodne riječi predsjedavajući otvara raspravu. (audio zapis rasprave od
02:23:18-02:29:01) Za riječ se javlja vijećnik Ivoslav Ban koji postavlja pitanje pročelnici koliki je rok čuvanja
sklopljenih ugovora s primjerice Rijeka Cestama, DVD-om. Prema Zakonu je rok pet godina jer to nije
dokumentacija trajnog sadržaja. U propisani trajni sadržaj spadaju: plaće, porezi, projekti, zapisnici Općinskog
vijeća. Ivoslav Ban kao vijećnik traži da mu se dostave Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća u 2008. godini.
Predsjednik Vijeća moli da mailom dostavi pročelnici Tomas zahtjev o dostavi zapisnika s obzirom na to da to
da njegov zahtjev nije na temu točke o kojoj se trenutno vodi rasprava. Vijećnik Danko Baćac moli pročelnicu
Tomas da mu pravno pojasni koja je razlika između ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju obavljanja
javne djelatnosti. Nakon pojašnjenja predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje točku na glasanje. S 11 glasova
„ZA“(Vujić, Ban, Baćac, Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić) i 2
glasa „SUZDRŽAN“ (Radetić-Tomić i Žagar) usvojena je Odluka o komunalnim djelatnostima na području
općine Jelenje.
Točka 6.
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Jelenje za 2019. godinu
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje pravno tumačenje ove točke i spominje da se ARS u
stečajnom postupku u dalje nalazi na ovoj listi te im temeljem provedenih izbora 2017. pripada pravo na
naknadu. Odluka će se mijenjati kada stranka bude brisana iz registra. Nakon uvodne riječi predsjedavajući
otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 02:31:48-02:37:13) Za riječ se javlja vijećnik Marinko Linić. Vijećnik
citira čl. 4 Odluke u kojem stoji da se slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva
koja se raspoređuju sukladno članku 3. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih
stranaka koje su udruživanjem prestale postojati. Pošto je ARS združen s političkom strankom HNS, Marinko
Linić od tada ne pripada toj stranci i djelovat će kao nezavisni član, što je spomenuo na prethodnoj sjednici i
moli da to uđe u zapisnik. Za riječ se javlja vijećnica Vanda Radetić-Tomić. Vijećnica skreće pozornost da
Nezavisna lista Vande Radetić-Tomić navedena u čl. 3 ne postoji godinu i pol dana. Ne želi da se s njezinim
imenom vezuje 4.100 kuna, a dokaz njenoj tezi da nezavisna lista pravno ne postoji je i to što svatko od
nezavisnih vijećnika sam mora podnositi godišnja izvješća. Moli da se napisano izbriše i prepravi i napiše:
Vanda Radetić-Tomić 1.100, Ervin Radetić 1.000, Vilim Žagar 1.000 i Danko Baćac 1.000 kuna. Pročelnica
govori da će provjeriti njenu tvrdnju sutra, i ispraviti kako je vijećnica zatražila. Predsjednik Vijeća nakon
provedene rasprave daje točku na usvajanje uz provjeru pročelnice Tomas.
S 11 glasova „ZA“(Vujić, Ban, Baćac, Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić,
Maršanić) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Radetić-Tomić, Žagar) usvojena je Odluka o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jelenje za
2019. godinu.
Točka 7.
Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine Jelenje za 2019. godinu
Predsjednik Vijeća daje riječ općinskom načelniku koji ukratko obrazlaže točku naglašavajući važnost donošenja
ove odluke jer prema odredbi članka 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, ako
Općina Jelenje do 31. siječnja 2019. godine ne donese odluku o visini paušalnog poreza po krevetu, visina
paušalnog poreza po krevetu za 2019. godinu iznosit će 750,00 kuna. Odlukom se predlažu dvije zone; Prva i
druga zona te cijene po pojedinoj zoni: 250 kn za prvu zonu i 180 kn po krevetu za drugu zonu. Također je bilo
provedeno i savjetovanje s javnošću za koje nije bilo zainteresiranih. Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ
se javlja vijećnik Ivoslav Ban začuđen što nema zainteresiranih osoba za savjetovanje s javnošću na ovu temu.
Zanima ga kako to da uz brojna savjetovanja koja su se održavala nikad nitko nije pristupio. Drugo, zanima ga
zašto nije bilo savjetovanja s javnošću za točke o povećanju plaća. U završnoj riječi načelnik odgovara na
vijećnikova pitanja. Svi iznajmljivači koji su direktno uključeni bili su kontaktirani i savjetovanje je provedeno u
skladu s pravilima i procedurama. Plaće nisu išle na savjetovanje zbog toga što nisu od javnog interesa. Nakon
završne riječi predsjednik Vijeća daje točku na usvajanje. S 8 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić,
6

Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić), 3 glasa „PROTIV“ (Ban, Žagar, Radetić-Tomić) i 2 glasa
„SUZDRŽAN“ (Baćac, Vujić) usvojena je Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području općine
Jelenje za 2019. godinu.
Točka 8.
Odluka za dodjelu nagrade za životno djelo PGŽ gospođi Alemki Juretić
Predsjednik Vijeća daje riječ vijećniku Robertu Maršaniću koji daje kratko obrazloženje nakon čega predsjednik
Vijeća otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ pa daje točku na usvajanje.
S 12 glasova „ZA“ (Hlača, Mičetić-Davidić, Pilčić, Zaharija, Linić, Nemaz, I. Radetić, Maršanić, Baćac, Ban,
Vujić, Žagar) i 1 glasom „SUZDRŽAN“ (Vanda Radetić-Tomić) vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli nagrade
za životno djelo PGŽ gospođi Alemki Juretić.
Točka 9.
Razno
Načelnik Marčelja kratko odgovara na prethodno pitanje vijećnika Žagara i Baćca o sredstvima koja su povučena
iz EU fondova. Do sad je povučeno i u fazi realizacije 1.200.000 za baje koje se očekuju kroz desetak dana,
realizirano igralište u Velim Dražicama u iznosu 200.000 kuna, 420.000 kuna za igralište u Dražicama, 670.000
za ambulantu u Dražicama što je ukupno otprilike oko 2.600.000 kuna.
Vijećnik Ivoslav Ban savjetuje da se oglasni tuljak u blizini čitaonice premjesti na novu poziciju radi dobivanja
novog parkirnog mjesta i da se razmisli o izradi vitrine s knjigama kako bi se dao mali doprinos povodom 2020.
godine kulture u Rijeci (EPK). Također smatra da se u sali Doma kulture zastorima treba sakriti prostor u kojem
se nalaze stolice te stolovi za stolni nogomet jer kad se rade izložbe taj zid izgleda loše. Vijećnica Vanda
Radetić-Tomić čita kratak dopis majke slijepe djevojke, koja je u prosincu prošle godine uputila zahtjev za
nabavkom tableta koji bi djevojci pomogao u učenju. Gospođa je uputila posebne zahvale vijećnicima koji su
pomogli osobnim donacijama (Danko Baćac, Ivoslav Ban, Martina Mičetić-Davidić, Izabela Nemaz, Ervin
Radetić, Vanda Radetić-Tomić, Ana Marija Vujić, Vilim Žagar). Očekuje i Odluku Općine Jelenje o upućenom
zahtjevu, a do sada je prikupljena 1/3 potrebnog iznosa.
Predsjednik Vijeća raspušta sjednicu u 20:57 sati.

Zapisničarka
Andrea Sudan

Predsjednik Vijeća
Luka Zaharija, prof.
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