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

Klasa: 010-10/15-01-1
Ur. broj:2140-04-01-15-2
Dražice, 22. rujna 2015. godine

ZAPISNIK
S 15. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane dana 22. rujna 2015. godine, s početkom u 20,00 sati

Predsjednik vijeća otvara 15. sjednicu Općinskog vijeća, te utvrđuje 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, Sanda Dvorničić, Nikica Maravić i Josip
Stipić

Odsutni: Ivan Radetić, , Damir Maršanić i Adolf Juretić (ispričao se)
Ostali nazočni: Ervin Radetić načelnik Općine, Gordana Tomas pročelnica JOU i donačelnica Ana
Linić Faraguna, novinarka Vanda Radetić Tomić, novinarka Sanja Gašpert, gosti Vik-a, i obitelj
Rak.
Zapisnik vodi: Sanja Mudnić
S obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve odluke donesene na 15. sjednici Općinskog
vijeća biti će punovažne.
Predsjednik vijeća predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice te otvara raspravu.
Jednoglasno je utvrđeno da se usvaja zapisnik s 14. sjednice općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća za današnju sjednicu predlaže slijedeći dnevni red:
1. Aktualni sat
2.Predstavljanje projekta izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog sustava na području općine
Jelenje
3. Informacija o ustrojavanju urbane Aglomeracije Rijeka
4. Donošenje odluke o pristupanju urbanoj aglomeraciji Rijeka
5. Donošenje odluke o visini nagrada za javno priznanje
6. Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja u kategoriji
6.1. Nagrada pojedincu za životno djelo
6.2. Nagrada pojedincu za uspjehe u prethodnoj godini
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6.3. Nagrada kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje
6.4. Proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje
6.5.Nagrada za najuređeniju okućnicu
6.6.Nagrada za najuređeniji balkon/terasu
6.7.Nagrada najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje-Dražice
6.8.Nagrada najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje-dražice
7. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje-dražice
8. Donošenje Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
9. Donošenje Odluke o stipendiranju ugroženih učenika i studenata
10. Donošenje Odluke o ukidanju javnog dobra na k.č. 3833/1 KO Podhum
11. Pitanja i prijedlozi mještana
Predsjednik vijeća daje dnevni red na glasovanje te predlaže da se izmjeni redoslijed dnevnog reda
te da se pod točkom 1. raspravlja o predstavljanju projekta izgradnje vodovodnog i kanalizacijskog
sustava i pod 2. informacija o ustrojavanju urbane Aglomeracije Rijeka, te onda na aktualni sat.
Za riječ se javio vijećnik Josip Stipić koji smatra da za raspravljanje pod točkom 10 skidanje
javnog dobra na čestici k.č.3833/1 KO Podhum nema dovoljno materijala tj. nema kopije
katastarskog plana.
Pročelnica JUO objašnjava da je dostavljen kompletan materijal.
Utvrđuje se da je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

TOČKA 2.
PREDSTAVLJANJE PROJEKTA IZGRADNJE VODOVODNOG I KANALIZACIJSKOG
SUSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE JELENJE
Predsjednik vijeća pozdravlja i daje riječ gostima da objasne sustav izgradnje vodovodnog i
kanalizacijskog sustava.
Predstavnik VIK-a gospodin Superina pozdravlja sve prisutne te predstavlja projekt izgradnje
vodovodnog i kanalizacijskog sustava na području Općine Jelenje. Ističe da se o navedenom
projektu razgovara već više godina. Glavni ciljevi projekta su izgradnja vodovodnog sustava
kanalizacije na području više općina pa tako i za Općinu Jelenje. To je jedno od strateški važnih
projekata za čitavu regiju te je odobren i od strane hrvatske vlade i EU fondova. Predstavnik VIK-a
također ističe da je to veliki posao i da puno ljudi radi na navedenom projektu. Općina Jelenje
pripada u to idejno rješenje, te ima 24 podsustava i više faza. Prva faza je izgradnja crpnih stanica
13 velikih i 10 malih, 38 km mreže samih kolektora, te ove činjenice govore o tome koliko je to
veliki projekt. Također ističe da se radi i o spajanju s Općinom Čavle i to sa stanicom Dražice 1.
Provedba same izgradnje odvijati će se u više faza. Prva faza je rekonstrukcija kolektora kojima će
se skupljati otpadne vode. Zatim je druga, treća i četvrta faza. Treća i četvrta faza izgradnje
predviđa se 2019. godine, dok se završetak radova predviđa 2023. godine.
Nakon završetka izlaganja predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijeću se obraća zaposlenica VIK-a Katarina Kramarić nadležna za pravni dio.
Ista pozdravlja prisutne i predstavlja se. Ukratko izlaže problematiku imovinsko pravnih odnosa, te
ističe da su projekti financirani od strane EU fondova. Također, napominje da je i jedan od uvjeta i
upis vlasništva nad česticama kojima će ići kanalizacija kao i položaj i izgradnja crpnih stanica.
Imovinsko-pravni odnosi rješavaju se na dva načina. Prvi način je upis prava služnosti ako se radi o
trasi, a ako se radi o stanicama vlasništvo će se dobiti kupoprodajnim ugovorom. Drugi način je
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postupak izvlaštenja. Svakom vlasniku terena isplatiti će se obeštećenje a na osnovu izvještaja
vještaka.
Nakon završene prezentacije predsjednik vijeća pita prisutne ako ima pitanja.
Za riječ se javio vijećnik Luka Zaharija, koji pita da li se radi o fondovima za aglomeraciju ili neki
drugi fondovi, jer Općina Jelenje nije još u urbanoj aglomeraciji Grada Rijeke.
Gospodin Superina odgovara da se radi od 70 % sredstava od EU fondova da 30 % od države,
odnosno 10 % potpada pod financiranje jedinica lokalne samouprave.
Donačelnica Ana Linić Faraguna ističe da je aglomeracija vodovoda i kanalizacije samo tehnička
riječ kojim se označava skup jedinica lokalne samouprave s zajedničkim interesom. Također, ističe
da je ovaj projekt nema veze s urbanom aglomeracijom.
Načelnik se obraća prisutnima te ističe da je jedan od razloga poziva gosta da objasne navedeni
projekt je i obitelj Rak iz Podhuma koja je protiv izgradnje crpne stanice u blizini njihovog terena.
Gospodin Rak kao mještanin Podhuma obraća se prisutnima i ističe problematiku gradnje crpne
stanice u blizini njegovog terena gdje on misli graditi kuću. On inzistira da se crpna stanica
pomakne 40 metara od navedenoga terena, tj. da se ista izmjesti. Također, moli vijeće da razmotri
mogućnost premještanja crpne stanice dalje od njegovog terena.
Na navedenu zamolbu odgovaraju predstavnici VIK-a, da nemaju namjeru govoriti o imovinskopravnim odnose. Za to su angažirani odvjetnici i pravni stručnjaci.
Vijeću se obraća Ana Preka koja vodi navedeni projekt u IGT-u, te odgovara da se crpna stanica ne
može položiti na mjestu i premještati kako se hoće, ona je određena po padovima terena i drugim
tehničkim radovima. Te crpne stanice nisu velike i u njih ne ulaze velike otpadne vode. Isto tako,
crpne stanice imaju tri načina štićenja i nikada se u Rijeci nije dogodio nikakav incident.
Gospodin Rak smatra i još uvijek vjeruje da se crpna stanica može premjestiti, te ističe da je crpna
stanica koja će biti ispred njegove kuće veliki kapacitet sabirnih otpadnih voda.
Predsjednik vijeća zahvaljuje gostima i svim prisutnima na izlaganju.
TOČKA 3.
INFORMACIJA O USTROJAVANJU URBANE AGLOMERACIJE RIJEKA
Predsjednik vijeća daje riječ gospođi Zrilić koja će dati potrebne informacije vijećnicima o
urbanoj aglomeraciji.
Vijeću se obraća gospođa Nataša Zrilić predstavnica Grada Rijeke, te ističe da se radi o
integriranom održivom razvoju za kojeg će se trebati odvojiti 5 % sredstava. Naime, radi se o
sustavu na području cijele Evrope čime bi se poboljšala ekonomska i druga konkurentnost. Također,
navodi da su se urbanu aglomeraciju uključile većinom sve općine, osim Općine Omišalj i Općina
Matulji koje će o tome još raspravljati.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Za riječ se javio vijećnik Robert Maršanić koji ispred PGS-a ističe da su za urbanu aglomeraciju, te
da se treba ući u taj projekt.
Vijećnik Luka Zaharija isto tako ističe da treba uđi u aglomeraciju, da se od ulaska ima samo
koristi.
Predsjednik vijeća postavlja pitanje gospođi Zrilić o tome tko odlučuje o navedenim projektima.
Gđa. Zrilić odgovara da će aglomeracija imati slijedeće tijelo: upravljački odbor u kojeg će ući
načelnici i gradonačelnici i to po principu jedan predstavnik jedan glas.
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje o vojarnama i DUDI-u da li to znači da mi sami idemo
prema nadležnim institucijama ako ne uđemo u aglomeraciju.
Gospođa Zrilić odgovara da općina Jelenje sama ide prema nadležnim institucijama.
Donačelnica postavlja pitanje rokova ulaska u aglomeraciju.
Gđa. Zrilić odgovara da je to dosta hitno, ali gradsko vijeće je donijelo odluku da će ostati otvoreno
za daljnje pristupe i strategije.
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Predsjednik vijeća ističe da se jednostavno boji odluke gradskog vijeća Grada Rijeke o odluka koji
će se programi realizirati koji neće. Također, dalje postavlja pitanje što je s projektima koji se
odnose na druge općine, da li će ih morati platiti naša općina iako nije u njenom interesu taj projekt.
Gospođa Zrilić odgovara da ne, već da se radi o zajedničkim interesima potpisnika urbane
aglomeracije.
Vijećnik Danko Baćac pita da li to znači da općina sudjeluje samo u projektima koji se nalaze na
njenom području, da općina ne mora plaćati članarinu i slično.
Gđa Zrilić odgovara da se gradonačelnici i načelnici moraju dogovoriti o zajedničkom interesu što
se želi projektirati i napraviti, a da ima interesa za više općina. Znači, jedinica lokalne samouprave
sama odlučuje da li će sudjelovati u određenim projektima ili ne.
Vijećnica Beti Radetić Mavrinac pita koji su razlozi drugih općina koje nisu ušle u aglomeracija.
Gospođa Zrilić odgovara da je to stvar svake pojedine općine i odluka njenog vijeća.
Nitko nema više pitanja te se predsjednik vijeća zahvaljuje gošći na obrazloženju.
TOČKA 1.
AKTUALNI SAT
Predsjednik vijeća daje riječ vijećnicima za postavljanje pitanja.
Prvo pitanje postavlja vijećnik Ivoslav Ban o proslavi Mihoje i da li postoji mogućnost proširenja
dvorane koja se nalazi u zgradi općine?
Načelnik općine odgovara da je općinska dvorana za do 200 ljudi, te se zato dosta manifestacija
održava u BK Rječina. Slaže se s činjenicom da je na dvoranu puno potrošene, te će se nakon
maškara dvorana urediti.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Robert Maršanić a odnosi se na kaznene prijave protiv bivšeg
načelnika te ističe da su sve kaznene prijave povučene, te da li načelnik zna nešto o tome.
Načelnik odgovara da ne zna.
Vijećnik Robert Maršanić obavještava nazočne da su sve kaznene prijave protiv bivšeg načelnika
povučene te da on to zna iz visokih policijskih krugova.
Drugo pitanje odnosi se na napad na Fabijana Černeke te čita potvrdu od 7. srpnja 2015. godine u
kojem se navodi da policijska postaja podnosi optužni prijedog protiv načelnika na prekršajnom
sudu a za narušavanje javnog reda i mira, te smatra da načelnik nije govorio istinu kada se ga pitalo
u prošlom sazivu o navedenom događaju.
Načelnik odgovara da je interesantna činjenica da policijski izvori obavještavaju PGS a ne
obavještavaju općinu te kada to općina dobije očitovati će se o svemu.
Vijećnik Robert Maršanić tvrdi da je načelnik dobio to na privatnu adresu.
Načelnik odgovara da nije ništa dobio.
Slijedeće pitanje postavlja vijećnik Luka Zaharija o boćariji u Dražicama i da li je sada predana sva
potrebna dokumentacija koja je potrebna za gradnju nadstrešnice i zašto treba biti plave boje.
Načelnik odgovara da je o boji odlučio upravni odbor boćara te je nadstrešnica građena po zakonu.
Slijedeća pitanja Luke Zaharije odnose se na znakove u kružnom kao i o cesti Ratulji Lubarska za
koju smatra da je u lošem stanju.
Načelnik odgovara da su to županijske ceste, ali smatra da će se iste sanirati i od strane općine.
Vijećnik Josip Stipić pita o o nazivu ulaza u groblje na kojem piše "Pohumci Jelenju", što to znači?
Načelnik odgovara da su izvođači radova to donirali te su odlučili tako napisati.
Slijedeće pitanje postavlja Danko Baćaca odnosi se na pregovore s DUDI-em o vojarini i Dubini?
Načelnik odgovara da se pregovara s DUDI-em o navedenoj problematici te da se sva papirologija
uputila i čeka se odgovor.
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TOČKA 4.
DONOŠENJE ODLUKE O PRISTUPANJU URBANOJ AGLOMERACIJI RIJEKA
Predsjednik vijeća otvara raspravu o navedenoj točci.
Za riječ se javio vijećnik Luka Zaharija da smatra da treba gledati u budućnost te bi to trebalo
značiti stanovnicima općine Jelenje. Treba misliti na povlačenje sredstava od EU fondova te da se
on sam informirao o navedenoj problematici. Isto tako smatra da urbana aglomeracija dobra
pogotovo ako se općina misli uključiti u neke projekte.
Predsjednik vijeća ističe činjenicu da strategiju donosi gradsko vijeće Grada Rijeke.
Luka Zaharija govori da to nema veze jer da će Grad Rijeka raditi projekte na svom području a mi
kao jedinica lokalne samouprave na svom.
Vijećnik Ivoslav Ban pita koji su to projekti u koje bi općina ušla u aglomeraciju, koliko je on
shvatio postoje fondovi na koje se želi aplicirati i radi toga ne treba ulaziti u urbanu aglomeraciju.
Također, to znači da Grad Rijeka odlučuje da li je neki projekt od interesa ili nije.
Vijećnik Robert Maršanić ističe da je stvar vrlo jednostavna, te ako se uđe u urbanu aglomeraciju
dobit će se na sve odgovore.
Vijećnik Ivoslav Ban smatra da će i to nešto koštati.
Vijećnik Luka Zaharija navodi da ulaskom u aglomeraciju za fondove ne bi se trebali više javljati u
Zagreb nego u Rijeku,što bi olakšalo i povlačenje sredstava.
Donačelnica se javlja za riječ te ističe da je razočarana nekim razmišljanjima, te dok god se budu
vodili razgovori na ovaj nivo na vijeću, te treba iskreno reći da neke stvari nisu prije bile dobre a
neke su bile dobre. Apelira na vijeće i vijećnike da konačno se počne raditi nešto dobro za ovaj kraj.
Nitko se od vijećnika više ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.
Utvrđuje se da se je za ulazak u urbanu aglomeraciju glasalo na slijedeći način:
ZA ULAZAK: ČETIRI VIJEĆNIKA
PROTIV : ČETIRI VIJEĆNIKA
SUZDRŽANI: TRI VIJEĆNIKA

Utvrđuje se da odluka o pristupanju urbanoj aglomeraciji nije prihvaćena.

TOČKA 5.
DONOŠENJE ODLUKE O VISINI NAGRADA ZA JAVNO PRIZNANJE
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja odluke o visini nagrade za javno priznanje.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava odluku o visini nagrade za javno priznanje. (Odluka se nalazi u
prilogu zapisnika)
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.

Utvrđuje se da je odluka o visini nagrade za javno priznanje JEDNOGLASNO PRIHVAĆENA
(Odluka se nalaze u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
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TOČKA 6.
DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
6.1. Nagrada za pojedinca za životno djelo
Predsjednik vijeća daje riječ predsjednici odbora za imenovanje Aniti Grgurić da pojasni odluke
odbora. Prijedlog za dodjelu pojedinca za životno djelo dala je Matica Hrvatska i to profesora Silić
Josipa.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se od vijećnika ne javlja za riječ.
Daje se na glasovanje odluka.
Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćen prijedlog da se nagrada za životno djelo dodjeli profesoru
Josipu Siliću.

6.2. Nagrada pojedincu za uspjeh u prethodnoj godini.
Predsjednica odbora obavještava prisutne da su na navedeni natječaj pristigle tri prijave od kojih je jedna
povučena a ostale dvije su Sandra Ban koju je predložila udruga Grobnički lokarini i to za uspjeh u sportu, i
drugi kandidat je Ana Juretić koju podnosi Vesna Juretić.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik vijeća daje na glasovanje odluku za nagradu pojedincu Sandri Ban.
Utvrđuje se da na navedenu prijavu glasovalo se na slijedeći način:
ZA: 6 GLASOVA
PROTIV: 3
SUZDRŽANI: 2
Predsjednik vijeća daje na glasovanje odluku za nagradu pojedincu Ani Juretić
Utvrđuje se da na navedenu prijavu glasovalo se na slijedeći način:
ZA: 3 GLASOVA
PROTIV: 6
SUZDRŽANI: 2

Utvrđuje se da je većinom izglasano da Sandra Ban dobije nagradu za uspjeh u prethodnoj godini.
6.3.Nagrada kolektivu za doprinos razvoju Općine Jelenje
Predsjednik vijeća daje riječ Aniti Grgurić.
Predsjednica odbora obavještava vijeće da su podnesene dvije prijave i to ZBOR ŽUPE SV.
MIHOVILA I ŠAHOVSKI KLUB RJEČINA.
Predsjednik vijeća navedeni prijedlog daje na glasovanje.
Nakon kraće rasprave utvrđuje se da je ZBOR ŽUPE SV. MIHOVILA s 9 glasova ZA i 2 PROTIV,
izabran za navedenu nagradu.
6.4. Proglašenje pojedinca počasnim građaninom Općine Jelenje
Predsjednica odbora obavještava vijeće o dvije prijave i to doktorica Nensi Bilanović Ćoso i
doktorica Iva Lukežić.
Predsjednik vijeća navedeni prijedlog daje na glasovanje.

6

Nakon kraće rasprave utvrđuje se da je dr. Iva Lukežić s 6 glasova ZA, 3 PROTIV i 2
SUZDRŽANA izabrana za navedenu nagradu.
6.5. Nagrada za najuređeniju okućnicu
Predsjednik vijeća daje riječ vijećniku Robertu Maršaniću kao predsjedniku Odbora za prostorno i
urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja i unapređenje prirodnog okoliša.
Vijećnik Robert Marašanić obavještava vijeće da se na navedenu nagradu prijavili tri kandidata i to
Milivoj i Milena Ban i Ines Ban. Odbor predlaže da se za najljepšu okućnicu odabere okućnica
obitelji Milivoj i Milena Ban za prvo mjesto, a za drugo Ines Ban.
Predsjednik vijeća navedeni prijedlog daje na glasovanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen prijedlog odbora te se za najljepšu okućnicu prvo
mjesto dodjeljuje Milivoju i Mileni Ban a drugo mjesto Ines Ban.
6.6. Nagrada za najuređeniji balkon/terasu
Predsjednik vijeća daje riječ vijećniku Robertu Maršaniću kao predsjedniku Odbora za prostorno i
urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja i unapređenje prirodnog okoliša.
Vijećnik Robert Marašanić obavještava vijeće da je na navedenu nagradu pristigla samo prijava
obitelji Zorke Sudan
Predsjednik vijeća navedeni prijedlog daje na glasovanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen prijedlog odbora te se za najuređeniji balkon/terasu
proglašava obitelj Sudan.
6.7. Nagrada najboljem učeniku Osnovne škole Jelenje-Dražice
Predsjednik vijeća daje riječ Luki Zahariji kao članu Odbora za kulturu, odgoj i osnovno
obrazovanje.
Vijećnik Luka Zaharija ističe da se na navedenu prijavu nitko nije javio.
6.8. Nagrada najboljem srednjoškolcu s područja Općine Jelenje
Predsjednik vijeća daje riječ Luki Zahariji kao članu Odbora za kulturu, odgoj i osnovno
obrazovanje.
Vijećnik Luka Zaharija ističe da se na navedenu prijavu javila samo jedna osoba i to učenica srednje
škole Paula Radetić.
Predsjednik vijeća navedeni prijedlog daje na glasovanje.
Utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen prijedlog odbora te se za najboljeg srednjoškolca s
područja Općine Jelenje proglašava Paula Radetić.

TOČKA 7.
DONOŠENJE ODLUKE O ODREĐIVANJU OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA I PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA
PODRUČJU OPĆINE JELENJE
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja odluke o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava navedenu odluku..
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Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.

Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćena odluka o određivanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Jelenje.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 8.
DONOŠENJE ODLUKE O STIPENDIRANJU DAROVITIH UČENIKA I STUDENATA
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja odluke o stipendiranju darovitih učenika
i studenata,
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava navedene odluke te se objašnjenju pridružuje načelnik Općine
koji želi da se daroviti učenici i studenti nagrađuju s višim cenzusom stipendija.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.

Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćena Odluka o stipendiranju darovitih učenika i
studenata (Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 9.
DONOŠENJE ODLUKE O STIPENDIRANJU SOCIJALNO UGROŽENIH UČENIKA I
STUDENATA
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja odluke o stipendiranju socijalno
ugroženih učenika i studenata.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava navedene odluke
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.

Utvrđuje se da je JEDNOGLASNO prihvaćena Odluka o stipendiranju socijalno ugroženih
učenika i studenata (Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio).
TOČKA 10.
DONOŠENJE ODLUKE O UKIDANJU OZNAKE JAVNOG DOBRA NA K.Č. 3833/1 KO
PODHUM
Predsjednik vijeća daje riječ pročelnici a radi pojašnjenja odluke o ukidanju javnog dobra na
navedenoj čestici.
Pročelnica JUO Gordana Tomas objašnjava navedene odluku.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nakon kraće rasprave predsjednik vijeća daje Odluku na glasovanje.

Utvrđuje se da je sa 8 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA prihvaćena Odluka o UKIDANJU OZNAKE
JAVNOG DOBRA NA K.Č. 3833/1 KO PODHUM (Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika
i čini njegov sastavni dio).
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Predsjednik vijeća zatvara sjednicu Općinskog vijeća.
Dovršeno u 22,24 sati

Zapisnik vodila:

Predsjednik Općinskog vijeća :

Sanja Mudnić

Nikica Maravić
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