REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JELENJE
Dražičkih boraca 64
51218 DRAŽICE

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
KLASA: 010-01/20-01/22
URBROJ: 2170/04-01-20-0-1
Dražice, 30. travnja 2020.

ZAPISNIK
RADA 22. e- SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane elektroničkim putem online glasovanjem do 30. travnja 2020.
zaključno s 12;00 sati
Člankom 34. 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, 137/15, 123/17 i 98/19), člankom 75.
do 100. b Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje (Službene novine Primorsko-goranske
županije br. 33/09, 13/13, 6/16, 17/17 i Službene novine Općine Jelenje br. 5/18 i 11/18) propisan je
način sazivanja i tijek sjednice Općinskog vijeća.
Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01300-20-1) od 19. ožujka 2020. godine određena je zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom
mjestu.
U uputama Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1)
navedeno je da se u ovome trenutku i danim okolnostima smatra prihvatljivim održavanje sjednice
predstavničkog tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem
drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu.
Zbog novonastale situacije održavanje sjednice Općinskog vijeća u trenutnim, kao i budućim
izvanrednim okolnostima provodit će se korištenjem određenih tehnologija za održavanje sastanaka
na daljinu.
Vezano uz navedeno, a sukladno članku 75. i 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća predlažen je
dnevni red za 22. sjednice Općinskog vijeća koji je vijećnicima dostavljen elektroničkim putem dana
24.4. u 22:30 sati. Sjednica je održana 30. travnja 2020. (petak) elektroničkim putem (online
obrazac – druge tehnologije) zaključno do 12;00 sati sa sljedećim točkama
Sjednica Općinskog vijeća Općine Jelenje održana je elektroničkim putem u petak, 30.
travnja 2020. godine do 12;00 sati.
Sjednica je održana elektroničkim putem sa sljedećim:
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Donošenje Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Jelenje,
Donošenje Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Jelenje,
Donošenje Odluke o mjerama za suzbijanje posljedica nastalih u gospodarstvu na području
općine Jelenje a nastalih kao posljedica mjera vezanih za suzbijanje Korona virusa
Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja kao komunalne infrastrukture javnog dobra
u općoj upotrebi
Usvajanje Izvršenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019.god.
Usvajanje Izvršenja Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019. god.
Usvajanje Izvršenja Programa javnih potreba u sporta za 2019. god.
Usvajanje Izvršenja Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2019. god.
Usvajanje Izvršenja Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. god.
Usvajanje Izvršenja Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
Usvajanje Izvršenja Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za
2019. godinu
Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019.godinu
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Jelenje za 2019. godine
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za
2020. godinu
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom na području općine Jelenje za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine
Jelenje za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji
Općine Jelenje za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa šumskog doprinosa za 2020.
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu
Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice održane 18.2.2020.,
Usvajanje Sažetka-Zapisnika sa 21/1 e-sjednice održane 17.4.2020.,
Usvajanje Sažetka- Zapisnika sa 21. sjednice održane 20.4.2020.

Općinski vijećnici glasovali su elektroničkim izjašnjavanje (putem elektroničke pošte) do
dana 30.4.2020.g. do 12,00 sati, dostavom ispunjenog online obrasca za glasovanje.
U rapravi su učestvovali vijećni;
1. Danko Baćac s tekstom: „Moje prijedlog je da se u točki 3 predvidi subvencioniranje u
iznosu od 50% mjesečne zakupnine i za poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost u
zakupljenom prostoru čiji vlasnik nije Općina Jelenje, a koji su direktno obuhvaćeni
mjerom zabrane rada Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite, za vrijeme trajanja
navedene zabrane. Dakako pod uvjetom da zakupac i vlasnik prostora nisu ista osoba.“
-

Na navedenu raspravu očitovao se predlagatelj akta općinski načelnik izjasnio se kako
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slijedi; „u prijedlogu Odluke o mjerama za suzbijanje posljedica nastalih u gospodarstvu na
području općine Jelenje kao posljedice mjera vezanih za suzbijanje Korona virusa su
predviđene olakšice svim poslovnim subjektima koji djeluju na području Općine Jelenje i
kao takvi prema Općini plaćaju zakonom određene naknade, odnosno najmove i ista se ne
odnosi samo na zakupce poslovnih prostora u vlasništvu Općine već i druge poslovne
subjekte.
Odnosi poslovnih subjekata sa trećim stranama nama nisu poznati i na njima je da ih urede
i većina je također dogovorila smanjenja naknada.“
2. Vijećnica Vanda Radetić Tomić na koji se očitovao predsjednik vijeća kako slijedi;
-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Riječ je o megasjednici, s čak 26 točaka Dnevnoga reda.
Odluke koje će se na toj sjednici donijeti bit će od krucijalne važnosti za mještane općine Jelenje
u budućem razdoblju. Tu ponajprije mislim na odluku o rebalansu proračuna, odluke o mjerama
pomoći lokalnom gospodarstvu, ali i odluku o mogućem novom zaduživanju Općine Jelenje.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Sukladno uputama Ministarstva Uprave od 13.3.2020.
KLASA;023-01120-01/114. navodi se; „U ovome trenutku i danim okolnostima održavanje sjednice
predstavničkog tijela putem video konferencija, izjašnjavanjem putem e-maila, odnosno korištenjem
drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, smatra se prihvatljivom, posebno s obzirom na
mogućnost konkretnog evidentiranja sudjelovanja članova u radu predstavničkog tijela i njihovog
izjašnjavanja u tom slučaju.“ Budući dio vijećnika nije preuzeo tablete te su se pojedini izjasnili da ne
znaju rukovati s informatičkom opremom organizirano je održavanje sjednice Općinskog vijeća eglasovanjem. E-glasovanjem i samom raspravom svaki vijećnik ima mogućnost izjašnjavanja i
rasprave i vidljivo je svim ostalim vijećnicima. Nadalje kako je i sama vijećnica zaključila radi se o
točkama Dnevnog reda od posebnog značaja jer su temelj za davanje pomoći gospodarskim subjektima
na području općine Jelenje a koji su neposredno pogođeni mjerama iz Odluke Nacionalnog stožera
RH.

-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Za dvije dosad održane e-sjednice, predsjednik Vijeća, Luka
Zaharija, uopće nije predvidio mogućnost rasprave, postavljanja pitanja ili podnošenja amandmana,
čime je vijećnike pretvorio u puke „dizače ruku“.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Vašu gornju tvrdnju ne mogu prihvatiti kao
osnovanu iz sljedećih razloga; U pozivu i tekstu poziva iz e-maila upućenog svim vijećnicima
te u pozivu za 21. sjednicu 15.4.2020. u 13;19 stoje UPUTE ZA PREUZIMANJE
MATERIJALA I GLASOVANJE koje su navedene u e-malu iz kojeg je razvidno da je u
točci 4. navedeno; Raspravu i pitanje možete održati elektroničkim putem-putem ovog emaila; odgovori svima:
Isti tekst ste dobili i u pozivu za sjednicu 21/1 upućen 16.4.2020. u 18;18 s dodatkom točke 5. u
kojoj je navedeno da se Amandman na predložene točke Dnevnog reda ovlašteni predlagatelji
mogu dostaviti najkasnije 48 sati prije isteka roka za glasovanje na e-mail-odgovor svima.

-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Za ovu sjednicu predvidio je „raspravu“. Točnije, kvaziraspravu. Naime, materijale za sjednicu dobili smo tek u petak, 24. travnja, po noći. Rok za raspravu
i dostavu amandmana bio je ponedjeljak, 27. travnja, do 14.00 h. To znači da su, za pročitati i
proučiti gotovo 200 stranica (!!!) materijala, te za napisati raspravu i podnijeti amandmane,
vijećnici imali samo dva i pol dana. I to pod uvjetom da u ta dva i pol dana nisu radili, niti imali
bilo kakvih drugih poslovnih ili privatnih obveza!“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Vašu gornju tvrdnju ne mogu prihvatiti kao osnovanu
iz razloga navedenih u prethodnom odgovoru.
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-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Podsjećam, Općina Jelenje spada u one jedinice lokalne
samouprave koje svojim vijećnicima daju najmanje dana (5) za pripremu za sjednice. Unatoč tome,
predsjednik Vijeća odlučio je taj rok još skratiti, tj. prepoloviti, iako u samo dva i pol dana zaista
nije bilo moguće ozbiljno proučiti 200 stranica materijala, i uz to još podnijeti amandmane,
pripremiti raspravu te postaviti pitanja. Ne čudi stoga što o tako važnim točkama Dnevnoga reda
baš nitko (!!!) od 15 vijećnika nije u zadanome roku raspravljao ili podnio amandmane.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Vašu gornju tvrdnju ne mogu prihvatiti kao osnovanu
iz razloga navedenih u prethodnom odgovoru, a također napominjem da je poziv vijećnicima te
objava materijala učinjena 24.4. u 22,30 sati dok je rok za glasovanje 30.4.2020. do 12;00 sati. U
navedenom razdoblju vijećnici mogu raspravljati o svim točkama Dnevnog reda, međutim
predlagatelj je obvezan izjasniti se o predloženim amandmanima do 29.4.2020.

-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Nadalje, u inicijalnom pozivu za 22. sjednicu, pročelnica
Tomas navela je da je predsjednik Općinskog vijeća utvrdio da postoje osobito opravdani razlozi
za saziv sjednice u kraćem roku. Zašto je sjednica sazvana „u kraćem roku“ – to je posebno pitanje,
na koje nam predsjednik Vijeća nije dao odgovor. Pa bih molila predsjednika da nam da
pojašnjenje. Naime, prema našem Poslovniku, uopće nije predviđeno sazivanje sjednica „u kraćem
roku“. Postoji samo mogućnost donošenja akta po hitnom postupku, a u tom slučaju predlagatelj
tog akta mora vijećnicima dati pojašnjenje zašto se akt donosi po hitnom postupku.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; u službenom pozivu za 22. e-sjednicu Općinskog vijeća
koja je sastavni dio materijala objavljenog na web stranici Općine Jelenje;
https://www.jelenje.hr/dokumenti/opcinsko-vijece-opcine-jelenje/sjednice-vijeca/pozivi-imaterijali-sa-sjednice/2020-04-17-izvanredna-21-1-e-sjednica-opcinskog-vijeca-opcinejelenje nije nigdje navedeno da se sjednica održava u skraćenom roku. E-mail upućen općinskim
vijećnicima dana 24.4.2020. u 22;30 sati je upućena obavijest vijećnicima no ne predstavlja
službeni poziv.

-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Istodobno, primjećujem: da je predlagač odluka, načelnik
Marčelja, kojim slučajem na vrijeme pripremio materijale (a nije, i to ne prvi put), ne bi bilo potrebe
za sazivanjem sjednice „u kraćem roku“, a vijećnicima bi imali Poslovnikom propisani rok za
pripremu, pri čemu zakonski rokovi za donošenje pojedinih odluka ne bi bili dovedeni u pitanje.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Vašu gornju tvrdnju ne mogu prihvatiti kao osnovanu
iz razloga što ste sukladno članku 76. Poslovnika o radu Općinskog vijeća kompletan
materijal, odnosno prijedloge akata i obrazloženje istih dobili 6 odnosno 5 dana prije dana
glasovanja.

-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: „Skraćivanje Poslovnikom određenog minimalnog roka od pet
dana za proučavanje materijala i pripremu vijećnika za sjednice, nema nikakve veze s trenutačnom
situacijom u zemlji i koronavirusom, a još manje s uputama Ministarstva uprave. U naputku
Ministarstva uprave stoji tek da se sjednice mogu organizirati putem video konferencije,
izjašnjavanjem putem e-maila te korištenjem drugih tehnologija koje omogućuju sastanke na
daljinu, a sve kako bi članovi predstavničkog tijela mogli sudjelovati u radu tog tijela i izjašnjavati
se. U tom istom naputku, nigdje se ne spominje da se pravila o sazivanju i održavanju sjednica,
propisana Poslovnikom, ukidaju. Barem ja to nisam nigdje pročitala.“
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; Vašu gornju tvrdnju ne mogu prihvatiti kao osnovanu
iz razloga navedenih u odgovoru na vašu tvrdnju iz točke 6, te „budući da dio vijećnika nije
preuzeo tablete te su se pojedini izjasnili da ne znaju rukovati s informatičkom opremom organizirano
je održavanje sjednice Općinskog vijeća e-glasovanjem. E-glasovanjem i samom raspravom svaki
vijećnik ima mogućnost izjašnjavanja i rasprave i vidljivo je svim ostalim vijećnicima.
Odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijećnika nisu ukinute, osim prilagodbe načina održavanje
sjednice koje je uvjetovano mjerama navedenim u Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
KLASA: 8 10-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine kojom je među
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ostalim određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu, te uputama Ministarstvo uprave
od 13.3.2020.
-

Vijećnica Vanda Radetić Tomić: Slijedom iznijetog, najoštrije protestiram zbog načina na koji
su organizirane posljednje tri sjednice. To je očit primjer zatiranja zakonom zajamčenih prava nas
vijećnika i pokušaj da se, pod izlikom izvanredne situacije nastale uslijed pojave zaraze
koronavirusom, osujeti naš rad. Sudjelovati u tim igrokazima? Ne, hvala. Vijećnička dužnost je
ipak nešto mnogo ozbiljnije i odgovornije. Ali, što drugo očekivati od nekoga tko te poziva na
elektronsku (!!!) sjednicu i elektronsko glasovanje?
Odgovor Predsjednika Luke Zaharija; čudim se Vašem zaključku da se sazivanjem sjednica
Općinskog vijeća sukladno uputama Ministarstva uprave vama osujećuje rad i da je sazivanje
sjednica Općinskog vijeća elektroničkim putem i elektronsko glasovanje neozbiljno i neodgovorno.
Kao mještanka Općine Jelenje znate da veliki dio gospodarskih subjekata koji rade na području
općine Jelenje a direktno su pogođeni mjerama iz Odluke Nacionalnog stožera Civilne zaštite RH,
se nalaze u izuzetno teškoj situaciji. Računi za obveze zakupnine, korištenja javnih potreba ili
obveza po Zakonu o komunalnoj naknadi moraju se ispostavljati.
Akt koji bi ih oslobodio obveze u cijelosti ili djelomično može donijeti isključivo predstavničko
tijelo. Kod donošenja Proračuna za 2020. nije se računalo niti su se mogla predvidjeti posljedice
COVIDA-19. Prihodi su planirani na bazi prošlogodišnjih koja su ostvarena u normalnim
gospodarskim uvjetima.
Korekcija prihoda, raspodjela viška sredstava iz 2019. godine, te smanjenje odnosno povećanje
proračunskih pozicija jedino je moguća usvajanjem izmjena i dopuna Proračuna za 2020. a time i
osiguranje uvjeta za pružanje pomoći gospodarstvu.
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PRIVITAK 1. EXCEL TABLICA S PODACIMA GLASOVANJA VIJEĆNIKA

Predsjednik Općinskog vijeća dana 30.4.2020. nakon isteka roka za glasovanje zaključio da je od
15. vijećnika elektroničkim putem - online obrascem glasovalo 10 vijećnika (online obrasci u
privitku Sažetka i sastavni dio su istog).
Nakon provedenog glasovanja predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da je :
1. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na području općine Jelenje
donesena s 10 glasova ZA
2. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području općine Jelenje,
donesena s 10 glasova ZA
3. Odluka o mjerama za suzbijanje posljedica nastalih u gospodarstvu na području
općine Jelenje a nastalih kao posljedica mjera vezanih za suzbijanje Korona virusa
donesena s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM
4. Odluka o utvrđivanju svojstva mjesnog groblja kao komunalne infrastrukture javnog dobra
u općoj upotrebi
donesena s 10 glasova ZA
5. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019.god.
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
6. Izvršenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2019. god.
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM
7. Izvršenje Programa javnih potreba u sporta za 2019. god.
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
8. Izvršenje Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji za 2019. god.
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
9. Usvajanje Izvršenja Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2019. god.
donesena s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
10. Izvršenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
11. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za
2019. godinu
usvojeno s 10 glasova ZA
12. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019.godinu
usvojeno s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
13. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Jelenje za 2019. godine
donesena s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za
2020. godinu
donesena s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
15. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu
donesene s 10 glasova ZA
16. I. izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim
otpadom na području općine Jelenje za 2020.
donesene s 9 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM
17. I. izmjene i dopune Programa održavanje objekata i uređenja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2020. godinu
donesene s 10 glasova ZA
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18. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine
Jelenje za 2020.
donesene s 10 glasova ZA
19. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Općine Jelenje za 2020.
donesene s 10 glasova ZA
20. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji
Općine Jelenje za 2020.
donesene s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
21. I. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
donesene s 10 glasova ZA
22. I. izmjene i dopune Programa šumskog doprinosa za 2020.
donesene s ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM
23. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2020. godinu
donesene s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
24. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice održane 18.2.2020.,
usvojen s 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV
25. Sažetk-Zapisnika sa 21/1 e-sjednice održane 17.4.2020.,
usvojen s 10 glasova ZA
26. Sažetk- Zapisnika sa 21. sjednice održane 20.4.2020.
usvojeno s 10 glasova ZA.

Sažetak sastavila
Gordana Tomas

Predsjednik Općinskog vijeća:
Luka Zaharija, prof.
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