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Općinsko vijeće Općine Jelenje
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Dražice, 9. rujna 2015. godine

ZAPISNIK
S 14. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane dana 9. rujna 2015. godine, s početkom u 20,00 sati u čitaonici Lukeži
Predsjednik vijeća otvara 14. sjednicu Općinskog vijeća, te uvtrđuje da su na sjednici nazočni sljedeći članovi
Općinskog vijeća: Sofija Sudan, Predrag Buterin, Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac, Anita Grgurić, Robert Maršanić,
Luka Zaharija, Ivoslav Ban i Josip Stipić
Odustni: Ivan Radetić, Marinko Linić (ispričao se) , Damir Maršanić i Adolf Juretić
Ostali nazočni: Ervin Radetić načelnik Općine, Gordana Tomas pročelnica JOU i donačelnica Ana Linić Faraguna,
novinarke Vanda Radetić Tomić i Sanja Gašpert, te voditeljica računovodstva Vesna Bruketa
Zapisnik vodi: Sanja Mudnić
S obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve odluke donesene na 14. sjednici Općinskog vijeća biti će
punovažne.
Predsjednik vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te otvara raspravu.
Za primjedbu na zapisnik javio se vijećnik Robert Maršanić koji pita što to znači u točci dva "da načelnik ističe da dvoje
vijećnika ne dobiva poštom mail". Navodi da mu navedeno nije jasno.
Zapisničarka se obvezuje dostaviti vijećniku audio zapis s 13. sjednice.
Daljnjih primjedbi na zapisnik nema.
Utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća za današnju sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2. Polugodišnje izvješće o radu načelnika
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. god. za prvo polugodište
4. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jelenje za 2015. god.
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015.g.
6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2015.g.
7. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2015.g.
8. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2015.g.
9. I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za
2015. godinu
10. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2015. godinu
11. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine jelenje za 2015. godinu
12. Izvješće Ureda državne revizije o financijskom nadzoru obavljenom u 2015.
13. Razrješenje predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača i imenovanje novog

14. Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenice načelnika
15. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstani cesta na području Općine Jelenje
16. Pitanja i prijedlozi mještana
Predsjednik vijeća daje dnevni red na glasovanje.
Vijećnik Luka Zaharija smatra da se materijali za sjednicu prekasno dobivaju, te bi molio da se to napravi malo ranije.
Isto tako, moli da se u dnevni red uvede i rasprava o aglomeracije, koja prošli puta nije bila na dnevnom redu.
Utvrđuje se da je dnevni red usvojen s 8 glasova ZA i jednim suzdržanim (Josip Stipić koji nije bio na 13. sjednici)
prihvaćen uz napomenu da će se pod zadnjom točkom dnevnog reda raspravljati o aglomeraciji.
TOČKA 1.
Aktualni sat
Predsjednik vijeća vijećnicima daje riječ za postavljanje pitanja.
Predsjednik vijeća Nikica Maravić postavlja prvo pitanje načelniku o učestalom nestanku struje na području mjesta
Jelenje, a drugo pitanje je pitanje knjižnice i da li postoji mogućnost u bližoj budućnosti za otvaranje ili izgradnju iste?
Načelnik Općine odgovara na prvo pitanje da se radi o nadležnosti HEP-a, ali da i općina sudjeluje u navedenim
rekonstrukcijama koje se trenutno rade. U tijeku su i razgovori s direktorom HEP-a gospodinom Komanom pa će se
razgovarati i o navedenoj problematici. Načelnik se nada da će se riješiti problematika sa strujom na području Jelenja,
Lukeža i Podhuma, ako ne ove godine druge.
Vijećnik Danko Baćac se nadovezuje na navedenu problematiku i ističe da nakon radova nastaje problematika instalacije
HT koji ne odrade posao do kraja.
Što se tiče drugog pitanja o otvaranju knjižnice načelnik odgovara da za rad knjižnice trebaju dosta veliki standardi,
ujedno su pregovori o tijeku kuće u Podkilavcu pa postoji mogućnost da se i tamo otvori knjižnica.
Vijećnica Beti Radetić-Mavrinac postavlja pitanje škole?
Načelnik odgovara da je škola još uvijek strateški važna za ovo područje. Škola je još uvijek prioritet pod brojem jedan.
Također, načelnik ističe da svi napori koji su uloženi o bilo kakvom početku rada na rekonstrukciji škole napravljeni.
Projekt škole koju je napravila bivša vlast bio je megalomanski, i kao takav ne može se niti se je mogao realizirati pa je i
sama pročelnica Stilin odbila takav projekt. Išlo se na drugu soluciju da se napravi projekt za školu u Dražicama, a
Jelenska škola da bude za nešto drugo i tako bi se bila osigurala i sredstva za školu u Dražicama.. Međutim, školski odbor
škole u Dražicama navedeno je odbio. Trenutno je takva situacija da je pročelnica u Županiji koja je osnivač škole
gospođa Sitlin najavila da će škola u Dražicama biti među prvih pet za rekonstrukciju na području PGŽ-a i to 2017.
godine. Po navodima pročelnice Stilin papirologija bi trebala krenuti već 1. siječnja 2016. godine.
Vijećnik Danko Baćac pita da li mi kao općina imamo bilo kakav utjecaj na taj projekt.
Načelnik odgovara da postoje standardi po kojima škola treba biti projektirana i to se mora poštovati.
Luka Zaharija također navodi da projektant rješava arhitekturu i da je pročelnica Stilin rekla na sastanku da će pronađi
sredstva za financiranje projektne dokumentacije.
Slijedeće pitanje postavlja Danko Baćac o natječaju za strategiju razvoja od nadležnog ministarstva pa ga interesira da li
smo konkurirali ili da li su povučena neka sredstva?
Pročelnica odgovara da smo se javili na navedeni natječaj ali da još nismo dobili rezultate ali da ih očekujemo u narednih
mjesec dana.
Vijećnica Beti Radetić Mavrinac postavlja pitanje o stipendijama i da li će se mijenjati uvjeti?
Načelnik odgovara da se neće promijeniti količina stipendija, nego kriteriji. Naime, radi se o tome da će se više
nagrađivati izvrsnost. Socijalni dio će se i dalje nastaviti, ali za ostale stipendije biti će sigurno naglasak na izvrsnost.
Vijećnica Sofija Sudan pita da li će groblje biti gotovo do 1. studenog 2015. godine?
Načelnik odgovara da ako se nastavi s ovakvim tempom da će biti gotovo.
Vijećnik Danko Baćac pita za uređenje sportskih igrališta u Podhumu i Jelenju?
Načelnik odgovara da su troškovnici za dva igrališta gotova i da će se ići brzo u realizaciju, dok su pregovori u tijeku za
otkup zemljišta kraj vrtića radi proširenja parka za dječje igralište kao i za parking za crkvu.
Vijećnik Robert Maršanić pita da li je istina da je bilo nekoliko tužbi za groblje gdje su mještani tužili Općinu radi
oštećenja grobova?
Načelnik odgovara da nije bilo tužbi, bilo je određenih primjedbi ali se to u hodu rješavalo. Također, ističe da je problem
bilo staro groblje. Zbog navedenoga kada se kopalo ušlo se u grobove ali se isto saniralo. Posao je osiguran tako da će se i
eventualne štete riješiti.
Drugo pitanje Roberta Maršanića je o povlačenju sredstava od EU fondova i da li su povučena kakva sredstva od strane

Općine.
Načelnik odgovara da su povučena neka mala sredstva, ali napravljen je certifikat za hospicij samo da bi se mogla povući
sredstva iz fondova.
Vijećnica Sofija Sudan pita kakova je situacija s katastarskom izmjerom?
Načelnik odgovara da je katastarska izmjera u tijeku i da će se to sve izmjeriti ali će biti problem izlaganja pred
Općinskim sudom u Rijeci koji je nadležan za izlaganje
Vijećnik Predrag Buterin postavlja pitanje da imamo kakve koristi od sklapanja ugovora s TERRA Liburniom?
Načelnik odgovara da smatra da nema nikakve koristi od navedenoga. Najveći problem prijave na fondove je neuređeni
vlasnički odnosi.
Vijećnica Anita Grgurić postavlja pitanje nerazvrstanih cesta kao i asfaltiranja Jelenskog vrha, te ceste Dražice Potkilavac
Načelnik odgovara da cesta Dražice Potkilavac je županijska cesta, a što se tiče Jelenskog vrha upravo je riješena
papirologija pa će se krenuti u asfaltiranje iste.
Vijećnik Luka Zaharija pita načelnika o medijskim natpisima a vezano uz Fabijena Černeke, i da li bi načelnik mogao
objaviti snimku o događaju?
Načelnik odgovara da je objavljen demant, da je Fabijan Černeka lagao o četiri udarca u potiljak, i krivo se predstavio
kao predsjednik savjeta mladih. Policija je napravila izvid i da će vjerojatno događaj završiti na sudu. Načelnik smatra da
sve trebaju riješiti nadležne institucije. Isto tako, ističe da Fabijan Černeka blati načelnika jer je ostao bez iznosa koje je
dobivao u bivšem sazivu općine
Vijećnik Ivoslav Ban postavlja pitanje o kuglani, šta se u njoj događa Dražicama?
Načelnik odgovara da se je naslijedilo dosta posla, da je krov prokišnjavao, fasada nije bila dobra kao i računi koji se nisu
platili. Sve se je to napravilo, lijepo je uređeno i kuglanu koristi ženski kuglački klub, muški iz Crikvenice kao i
rekreativci.
Vijećnik Luka Zaharija pita o cesti između Lopače i Grohova?
Načelnik odgovara da je vlasnik ceste Grad Rijeka, da postoje određeni projekti ali su to veliki financijski izdaci i
trenutno situacija takva kakva je.
Zadnjim pitanjem završen je aktualni sat.
TOČKA 2.
Polugodišnje izvješće o radu načelnika
Polugodišnje izvješće o radu načelnika nalazi se u primitku ovog zapisnika.
TOČKA 3.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jelenje za 2015. god. za prvo polugodište
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku radi pojašnjenja Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
za prvo polugodište.
Načelnik općine pojašnjava Izvještaj o izvršenju proračuna.
Pročelnica JUO Gordana Tomas obrazlaže izvještaj pod točkom 3. Obrazloženje iste nalazi se u primitku materijala.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić koji pita zašto je u izvještaju preskočena kolona broj četiri, je li to greška ili
nešto nedostaje po toj točci.
Voditeljica računovodstva Vesna Bruketa odgovara da se ne radi o nedostatku kolone nego o tehničkoj grešci, tj. Radi se o
automatskoj obradi podataka, upisani svi su kriteriji. Radi se samo o krivom numeriranju.
Vijećnik Robert Maršanić iskazao je svoje zadovoljstvo načelnikovim izvještajem.
Vijećnik Luka Zaharija postavlja pitanje izvršenje proračuna za Autotrolej, jer koliko je shvatio radi se o 9% u prvih šest
mjeseci.
Voditeljica računovodstva Vesna Bruketa odgovara da se radi o kompenzaciji te da su računi Autotroleja kasnili po nekoliko
mjeseci pa je zato taj podatak i obrađen.
Nitko se više od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izvještaj na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da je Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu za prvo
polugodište JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN (Izvještaj se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 4.
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ načelniku i pročelnici a radi pojašnjenja navedene točke.
Načelnik objašnjava navedenu točku te se osvrće na činjenicu o novom Zakonu o udrugama koji stupa na snagu 1.
listopada 2015. godinu kojem će se morati sve udruge uskladiti. Nije se za diralo u socijalni program kao ni stipendije,
samo će biti izmjene o kriteriju stipendija. Ono što slijedi je rekonstrukcija školske zgrade, hospiciji, zgrada ambulante i
reciklažno dvorište.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić da smatra da se dosta daje novaca za TZ, i mišljenja je da bi se TZ mogla sama
financirati, i moli da mu se pismeno dostavi financijsko izvješće TZ.
Načelnik odgovara da se preko TZ Jelenje dosta toga organizira, i svi događaji idu preko turističke zajednice. Pročelnica
JUO odgovara da TZ Jelenje nije profitabilna organizacija pa se i zbog toga financira iz općinskog proračuna.
Vijećnik Luka Zaharija pita za sredstva koja su povećana za duplo a odnose se na uređenje groblja?
Pročelnica JUO odgovara da je prije bilo planirano pola groblja za rekonstrukciju a sada se radi cijelom. Također, navodi
da se radi o uređenju groblja što je odgovor na pitanje Luke Zaharije o potrebnoj dokumentaciji za isto.
Nitko se od vijećnika više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje I. Izmjene na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu
JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izvještaj se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 5.
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za
2015.g.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava. I. izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2015.
godinu..Obrazloženje iste nalazi se u primitku materijala.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjene na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015.g.
JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 6.
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi zdravstvu za 2015. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvu u 2015.g.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u
2015.g.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjene na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u
2015.g. JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE. (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 7.
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u 2015. godini
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju,
kulturi i religiji u 2015.g.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u
2015.g.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.

Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji u
2015.g. JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 8.
I. Izmjene i dopune programa javnih potreba održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture u 2015.
godini
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređenja
komunalne infrastrukture u 2015.g.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2015.g.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javlja vijećnik Josip Stipić da li je 15.000,00 kuna malo ili da li je dovoljno za potrebe veterinarske inspekcije
kao i problematike oko komunalnog kao što su naprimjer psi i ostalo što ometa mještane?
Pročejnica JUO odgovara da se radi o ugovoru koji je sklopljen s Veterinarskom inspekcijom, a što se tiče same
komunalne problematike (držanje domaćih životinja i ostalog), Općina obavijesti mještane koji se ne drže Odluke o
komunalnom redu o navedenoj problematici te o istome obavijesti i Veterinarsku inspekciju.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređenja komunalne
infrastrukture u 2015.g. JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov
sastavni dio).
TOČKA 9.
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za
2015. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području općine Jelenje za 2015. godinu
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2015. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području općine Jelenje za 2015. godinu JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u
prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 10.
I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2015. god.
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Pročelnica JUO Gordana Tomas pojašnjava I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu
izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).

TOČKA 11.
I. Izmjene i dopune programa utroška sredstava šumskog doprinosa Općine Jelenje za 2015. godinu
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa općine jelenje za 2015. godinu
Pročelnica JUO Gordana Tomas pojašnjava I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine
jelenje za 2015. godinu
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa općine
jelenje za 2015. godinu JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov
sastavni dio).
TOČKA 12.
Izvješće ureda državne revizije o financijskom nadzoru obavljenom u 2015. godini
Pročelnica JUO Gordana Tomas upoznaje članove Općinskog vijeća s Izvješćem Državne revizije o nadzoru nad
financijskom poslovanjem Općine Jelenje u 2014. god.. Ističe da je Općina Jelenje imala u ovoj godini 4 nadzora. Jedan
od tih nadzora je i nadzor državne revizije koji je počeo sredinom veljače pa do sredine svibnja. U nalazu i mišljenju kao
najvažnija primjedba je loša naplata prihoda Općine Jelenje. Također, ističe da je revizijom utvrđeno da je problem
naplate prihoda utvrđen revizijom i u 2008. godine. Po nalozima iz 2008. god. nije se u cijelosti tako da je problem
naplate vlastitih prihoda kontinuirani problem. Radi se o o naplati komunalne naknade, grobne naknade, zakupnina
poslovnih prostora i komunalnih doprinosa. Pročelnica ističe da se radi o akumuliranim dugovima starima do deset
godina. Nakon dostave Izvješća revizije pristupilo se otklanjanju uočenih nedostataka tako da su izdane opomene prema
svim dužnicima, poslani su pozivi zakupnicima da se očituju o svojim dugovanjima. Pročelnica ističe, da je utvrđeno da
su pojedina dugovanja uplaćena ili na pogrešan broj ili je FINA krivo proknjižila te se navedeno uskladilo. Na sva
zaduženja pokrenut će se postupci prisilne naplate odnosno ovrhe. Problem je i velikih potraživanja koja su u otišle u
zastaru i koja se vjerojatno neće moći naplatiti.
Voditeljica računovodstva Vesna Bruketa ističe da se računovodstvo odmah obratilo FINI da dostavi detaljniji listing
navedene problematike jer se od iste dobiva skupni prikaz gdje se ne vide točni podaci a što otežava lakše razknjižnjenje
navedenih stavki.
Pročelnica još jedan put napominje da se radi o proračunu za 2014. godinu koji je donesen u 11 mjesecu 2013. godine za
koji se koristio jedan model računovodstvena programa, a na početku godine prelazi se na novu knjigovodstvenu kuću
gdje je već tada došlo do razlike u načinu vođenja evidencija. Uočene su mnogobrojne pogreške u primjeni Pravilnika.
Iste su u hodu usklađivale. Kada je revizija započela to je bilo s početnim stanjem i uočene nepravilnosti je naložila da se
isto ispravi, što je i učinjeno.
Dalje navodi da po bilješkama nisu bila rezervirana sredstva za sudske sporove jer nisu bili evidentirani što je sad
učinjeno. Daljnja primjedba revizije odnosi se na ne evidentiranje imovine, ali u razdoblju do 2014. godine. Radi se o
tome da je Komunalno društvo "Jelen" izvodilo radove, nije bio investitor nego izvođač radova ali je vodilo to kao
evidenciju svojih prihoda. To znači automatski da je to postala i imovina komunalnog društva što nije bilo logike. Znači,
svi objekti (zidovi i ostalo) ušlo je kao imovina komunalnog društva i to od 2002. godine. Općine ne može evidentirati
navedenu imovinu bez prijenosa vlasništva s KD-a na Općinu. U slučaju prijenosa vlasništva KD ili Općina bili bi
obveznici poreza na dobit što je ogroman iznos i za jedne i za druge. Traženo je stručno mišljenje vještaka financijske
struke. Od njegove strane poslan je upit Ministarstvu financija. Još nema povratne informacije.
Načelnik se nadovezuje te ističe da je bilo puno nelogičnosti u prijašnjoj papirologiji koje je vodio Vojak, i da je
Infoprojekt pokušao sve uskladiti što se je i uspjelo u većem dijelu. Iz svega vidljivoga je da su naslijeđeni velike
nepravilnosti i to se pokušava riješiti na zakonski način.
Predsjednik vijeća otvara raspravu
Za riječ se javio vijećnik Ivoslav Ban te postavlja pitanje o kojim se jamstvima radi a koja stoje u izvješću.
Pročelnica odgovara da se radi o kreditu koje je uzelo Komunalno društvo a jamac navedenoga je Općina. Da se radi o
hipotekarnom kreditu za izgradnju poslovnog centra koji se mora plaćati. Ističe da je to stanje od 2014. godine i toliko
smo od prije dugovali za kredit za poslovne prostore.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić koji ističe da slušajući obrazloženje izvješća izgleda da je državna revizija
ovdje radila bez veze jer da u ovoj Općini teče med i mlijeko, no mišljenja je nije tako. Isto tako, navodi da je utvrdio
puno pogreška u Izvješću revizije, tj. puno nepravilnosti koju su utvrdili nadležne institucije. Svjestan je činjenice da
revizija ne može kažnjavati, ali da je za to nadležno državno odvjetništvo pa vjerojatno priča ide dalje. Prva vijećnička
primjedba odnosi se na raspodjelu sredstava načelnika a koja nije podnijeta općinskom vijeću. Zatim, navodi da se
komunalnom društvu posuđuje novac koje ono ne vraća niti mu se naplaćuje kamata, i još ga interesira gdje se oročava
novac Općine. Također, što je s naplatom prihoda i da nisu poduzete mjere pa mu nije jasno zašto. Također pitanje zakupa
javnih površina tko naplaćuje taj zakup i gdje je novac od navedenoga I na kraju vijećnik smatra da je u općini po nalazu
revizije dosta nepravilnosti ali priča ide dalje pa će se vidjeti.

Pročelnica JUO Gordana Tomas odgovara, da što se tiče naplate prihoda već je objasnila navedeno i da se radi o
dugovima starim i 10 godina, da se nije postupilo po nalazu revizije od 2008. godine i da se ta nepravilnost vuče od tada
pa i danas. Pokrenuti su postupci otklanjanja nepravilnosti, osao je obiman i trajat će duže vrijeme,. Iznos naplaćenih
potraživanja je upitan iz više razloga kao to je zastara i sl.. Što se tiče Komunalnog društva, općina je osnivač društva i
Komunalno društvo je vratilo dugovanje tj. pozajmicu. Što se tiče odluke načelnika o raspodjeli bez općinskog vijeća isto
se odnosi na preraspodjelu sredstava u okviru 5% unutar razreda koje je dostavljen uz godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu. Naime, u pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju
proračuna propisan je i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Prijedlog preraspodjele sastavni je dio Izvješća
o ostvarenju Proračuna. Prema stavu računovodstvene tvrtke koja je vodila naše računovodstvo radi se o različitom
tumačenju Pravilnika..
Drugih pitanja nema.
Predsjedavajući zatvara toku a propisan je i sadržaj polugodišnjeg odnosa godišnjem izvještaja o izvršenju proračuna.
TOČKA 13.
Razrješenje predsjednika Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača i imenovanje novog
Predsjednik vijeća daje riječ Aniti Grgurić kao predsjednici Odbora za imenovanje.
Vijećnica Anita Grgurić obavještava prisutne da je zaprimljena ostavka dosadašnjeg predsjednika Odbora Brnelić Arsena,
te da Odbor predlaže novog predsjednika Lindu Kukuljan. Vijećnica je pročitala životopis Linde Kukuljan.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje odluku u na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da JEDNOGLASNO izabrana Linda Kukuljan za novu predsjednicu Odbora za
gospodarstvo.
TOČKA 14.
Izmjene i dopune odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenice načelnika
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja
Pročelnica JUO Gordana Tomas pojašnjava Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenice
načelnika
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Robert Maršanić pita pročelnicu da li to znači da će se plaća načelnika i donačelnice povećati i da li se može
znati kolika su trenutno primanja načelnika i donačelnice.
Pročelnica odgovara da se time neće povećati primanja, a primanje plaća ovisi o koeficijentu koji je napisan u Odluci što
je i Zakonom propisano.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da su Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim primanjima načelnika i zamjenice
načelnika JEDNOGLASNO PRIHVAĆENE (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 15.
Donošenje odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Jelenje
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja Donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja
nerazvrstani cesta na području Općine Jelenje
Pročelnica JUO Gordana Tomas pojašnjava donošenje Odluke o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Jelenje
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Robert Maršanić ističe da u odluci stoji samo cijena ali ne zna čega?
Pročelnica odgovara da se radi o metru kvadratnom.
Predsjednik vijeća ističe da se u Odluci ispravi adresa najpovoljnijeg izvođača jer da su različite adrese.
Pročelnica je rekla da će se to ispraviti.
Nitko se od vijećnika više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Izmjenu na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da je Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području
Općine Jelenje JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA (Izmjene se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov
sastavni dio).

Točka 16
Pridruženje aglomeraciji
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik DankoBaćac ističe da se je malo raspitao o navedenoj točci, i smatra da to nije loše, ali da su veliki iznosi u
pitanju te ističe da bi dobro da netko dođe prezentirati navedeni program.
Vijećnik Luka Zaharija ističe da su sve općine dobile iste informacije o aglomeraciji te da to Općinu ne košta ništa, nego
se sudjeluje u programima europskih fondova. Ne bi htio da se desi situacija da općina zakasni s prijavom, jer će projekt
krenuti i javiti će se na EU fondove a mi nećemo moći sudjelovati u tome ako se ne pridružimo aglomeraciji.
Vijećnik Robert Maršanić isto podržava ulazak općine u program aglomeracije, jer se može desiti da se na fondove EU
prijave ceste konkretno između Čavli i Jelenje i onda općina može biti odsječena od istog.
Predsjednik vijeća isto je mišljenja da treba netko osobno doći iz Grada Rijeke i prezentirati navedeno, pa predlaže da na
slijedećem vijeću dođu predstavnici nadležnih tijela da upute vijećnike o svemu.
Vijećnici su se složili s prijedlogom predsjednika vijeća.
Točka 17.
Pitanje i prijedlozi mještana
Vijećnica Sofija Sudan ističe problematiku autobusa za školarce koji pohađaju školu u Jelenje, te moli da se prilagodi
vozni red da bi mogli lakše doći kući
Vijećnik Ivoslav Ban poziva sve vijećnike na Skupštinu Matice Hrvatske.
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