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Općinsko vijeće Općine Jelenje
Klasa: 010-01/14-01/
Ur. broj: 2170/04-01-14-1
U Dražicama, 26.05.2014.
ZAPI S N I K
sa 7. sjednice
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE
održane 26.05.2014.godine,
u prostoru Čitaonice, Okršaj 18, Dražice, s početkom u 19,30 sati.
Predsjednik vijeća otvara 7. sjednicu Općinskog vijeća.
Sjednici nazočni sljedeći članovi Općinskog vijeća:
Sofija Sudan, Predrag Buterin, Beti Radetić-Mavrinac, Danko Baćac, Sanda Dvorničić, Anita Grgurić, Robert
Maršanić, Adolf Juretić, Josip Stipić, Luka Zaharija, Ivoslav Ban i Radetić Ivan
Izočni: Damir Maršanić i Marinko Linić
Ostali nazočni: načelnik Ervin Radetić, zamjenica načelnika Ana Linić Faraguna, pročelnica JUO Gordana
Tomas i Lidija Kovačić, vanjska suradnica za proračun
od prijavljenih mještana; g. Luka Balen i Dorijan Curać
Zapisničar: Dina Peloza
Predsjednik Vijeća zaključuje da s obzirom da sjednici prisustvuje većina vijećnika, sve donesene odluke biti
će pravovaljane.
Predsjednik predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća:
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje - usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća, održane
dana 27. veljače 2014. god..
Prije usvajanja zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Predsjednik pita ima li tko kakvih primjedbi na
zapisnik.
Za riječ se javio Robert Maršanić s nekoliko primjedbi. Predložio je da ubuduće točke zapisnika budu vođene
pod rednim brojem da se lakše može pratiti jer pod Ad.1 u zapisniku gdje se spominje koalicija PGS-SDP-HSS
treba stajati da je Klub vijećnika koju je osnovala koalicija PGS -SDP-HSS podnio zahtjev za razrješenjem
Predsjednika vijeća, a ne kako to stoji u zapisniku koalicija PGS-SDP-HSS.
Nadalje navodi da na istoj stranici piše "da se pismeno obrazloženje nalazi u prilogu izvornika zapisnika" a da
vjećnici isti nisu dobili. Traži da mu se za iduću sjednicu poštom pošalje navedeno obrazloženje.
Idući navod odnosi se na stavku pod Ad) 2. Citira rečenicu: "shodno razgovorima sa Povjerenikom Vlade RH
gosp. Marinkom Dumanićem, naša Općina je do predstojećih izbora na području Općine Čavle financijski
pomogla sportske i kulturne udruge sa ukupno 40.000,00 kn;".
Kaže da je on shvatio da se govorilo o namjeri da se financijski pomognu udruge, no da iz ovoga proizlazi da je
to već realizirano. Smatra da je to protuzakonito jer je to veliki iznos i jer u proračunu ne postoje te stavke te
misli da, bez obzira što je već realizirano, bi trebala stajati konstatacija da je to bio prijedlog Načelnika.
Iduća primjedba odnosi se na očitovanje Načelnika o kuglani u Dražicama u kojem se nije spominjala Biserka
Perman. Kako u zapisniku piše "Započeli su i dogovori oko pripreme za osnivanje ženskog kuglačkog kluba
kojeg bi trenirala Biserka Perman." smatra da je konstatacija koja je ovdje navedena potpuno pogrešna.

Na zadnju izjavu reagirala je Dina Peloza, zapisničarka, koja konstatira da je navedeni citat uvela u
zapisnik jer je bio izgovoren i postoji na snimci diktafona s prošle sjednice te da ovakva primjedba
uopće nije primjedba na zapisnik nego na izjavu Načelnika.
Na to g. Maršanić traži dostavu kopije snimke sjednice.
Zapisničarka Dina Peloza je istakla kako gosp. Maršanić može navedeno preslušati u prethodno dogovorenom
terminu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jelenje kako bi se utvrdilo točnost navoda iz zapisnika.
Posljednja primjedba se odnosi na dnevni red. G. Maršanić se izjasnio da će biti suzdržan za ovaj dnevni
red, ali i sve buduće iz razloga što smatra da je neozbiljno da se o njemu raspravlja gotovo točno tri
mjeseca nakon što se sjednica održala.
Kako više nije bilo komentara na zapisnik, Predsjednik daje isti na usvajanje.
Vijećnici su sa glasova 8 "ZA" i glasa 5 "SUZDRŽAN"usvojili Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Aktualni sat (pitanja vijećnika)
2. Obrazloženje u svezi s prijedlogom I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za 2014. godinu
4. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Jelenje za 2014. godinu
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje za 2014. god.
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje u 2014. god.
8. Prijedlog Izmjene Programa u sportu Općine Jelenje u 2014. god.
9. Donošenje Odluke o poništenju Odluke od 09. prosinca 2011. god o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
10. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine
Jelenje
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014.
12. Informacija vezana za povrat sredstava HEP-u na ime uplaćene komunalne naknade (jezero Valić)
13. Pitanja i prijedlozi mještana
Prije nego je Dnevni red stavljen na glasovanje otvara se rasprava po istom.
Vijećnik Robert Maršanić predlaže da se točke 4., 5. i 10. ne razmatraju jer, sukladno članku 65. Poslovnika o radu,
ne postoji očitovanje Odbora za prostorno planiranje.
Predsjednik vijeća na to postavlja upit vijećnicima jesu li dobili obrazloženje uz navedene točke. Nakon daljnjeg
insistiranja, na prijedlog obrazloženje daje Gordana Tomas, pročelnica JUO.
Navodi da očitovanje Odbora nije nužno jer se radi o izmjenama i dopunama Programa koji se usklađuju s prvim
izmjenama i dopunama Proračuna Općine Jelenje za 2014. god., te također da su Programi iz točke 4. i 5.
propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu; posebno Program iz točka 4. koja se temelji na donošenju
Programa vezanog i u skladu s Prostornim planom Općine Jelenje koji je usvojen 2011. te na Strategiji razvoja iz
2012. Dakle, cijelo planiranje gradnje objekata predviđeno je tim aktima. Izvršilo se samo usklađenje s izmjenama
koje su uslijedile nakon prvih izmjena i dopuna proračuna. Ne radi se ni o prostornom planu ni o mijenjanju bilo
kojeg od programa, već samo iznosa koji se na njih odnose.
Vijećnik i dalje smatra da se Odbor, kao savjetodavno tijelo, trebao sastati.
Nakon provedene rasprave Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Dnevni red na glasovanje.
Dnevni red je usvojen s 8 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽAN.

Točka 1.
Prije pitanja vijećnika Načelnik se želio obratiti prisutnima s najavom za vrijeme koje slijedi.
Najavu manifestacija za lipanj iznijela je zamjenica načelnika , Ana Linić Faraguna:
prva manifestacija koja je pred Općinom je jubilarna 5. po redu "Mlikarica", zatim organizirano gledanje Svjetskog
nogometnog prvenstva na Trgu te Festival palente i sira. Program za manifestaciju "Mlikarica" gotov je i objavljen
na glasilima. Organizira se gledanje Svjetskog prvenstava na Trgu Mlikarice uz druženje. Organizacija i plan
manifestacije Festival palente i sira u tijeku je.
Gordana Tomas, pročelnica, iznijela je napredak kod izrade prostornog plana (obrazloženje nalazi se u privitku ovog
zapisnika).
Ana Linić Faraguna iznijela je plan o revitalizaciji općinskog glasila s naglaskom da je otvoren natječaj za
prikupljanje ponuda, a sve u svrhu transparentnosti pri odabiru izvoditelja.
Načelnik je izvijestio da je projekt za hospicij pri kraju, spomenuo je školu Dražice i pitanje dogradnje iste. Iznosi
prijedlog rješenja problema škole u Jelenju tako da se dogradi dvorana, otkupe tereni okolo i da se rekonstrukcija
obavi u vidu podizanja krova i obnove stolarije što bi, po procjeni, koštalo 7-8 mil. kn. Krajnja namjera za školu u
Jelenju jeste da postane ustanova predškolskog odgoja i vrtića.
G. Davor Baćac iznio je da se krenulo u uređenje malog sportskog centra kod škole u Jelenju, a sve u dogovoru s
ravnateljem škole. U dogovoru sa sportskim klubovima i udrugama dogovoreno je kako bi uređenje trebalo biti
(tereni, oprema). Trenutna faza je prikupljanje ponuda za građevinske radove i nabavku opreme.
Načelnik konstatira da katastarska izmjera ide svojim tijekom te obavještava vijećnike da postoji interes mještana za
okrupnjenjem okućnica na način da se izvrši otkup zemljišta od Općine. Najavljuje da će se o tome raspravljati na
nekoj od budućih sjednica.
Također upoznaje vijećnike da bi popravci na HEP – ovoj mreži/stupovima trebali biti dovršeni ovo ljeto po planu
HEP – a za 2014. godinu. Uz te popravke planiraju se postaviti i rasvjetna tijela na područjima na kojima nedostaju.
Osvrnuo se na KD Jelen i otežanu komunikaciju s direktoricom koja je duže vrijeme na bolovanju te izrazio nadu da
će kroz bliže vrijeme Nadzorni odbor donijeti odluke kojima će se situacija popraviti.
Pitanja vijećnika:
Vijećnik Luka Zaharija izjavljuje da bi, za sve gore navedeno, trebala postojati posebna točka u Dnevnom redu
"Izjave Načelnika".
Pitanje koje postavlja vezano je uz zelene površine i košnju, te nogostupe na kojima trava raste. Konkretno pitanje
je "Zašto se ne uređuju zelene površine?"
Načelnik odgovara da KD ne obavlja svoj posao i da je komunikacija s direktoricom otežana. Kako je ona ta koja
ima ključeve od vozila i alata, radnici, iako su na poslu, nemaju s čime šišati travu. Najavljuje sastanak Nadzornog
odbora na kojem će se pokušati riješiti nastala situacija.
Luka Zaharija nadalje pita kako to da je pokošen kružni tok?
Načelnik odgovara da ga je djelatnica, koja je honorarno plaćena, pokosila i to svojom kosilicom.
Vijećniku nije jasno kako je došlo do ovakve situacije u kojoj je direktorica na bolovanju mjesecima i još je uzela
ključ, te zaključuje da to sigurno ne radi namjerno. Načelnik još jednom ponavlja da komunikacije nema.
Vijećnika R.Maršanića zanima informacija o predstavci na rad Općine Jelenje u vezi s predmetom caffe bar "Klub
98", s obzirom da postoji izvještaj Upravne inspekcije u kojem se spominje postojanje određenih nepravilnosti i
nezakonitosti. Općini se ukazuje da mora postupati po određenim rješenjima, da postoji rok očitovanja od 15 dana te
nužnosti donošenja nekih općih akata.
Konkretno pitanje: je li moguće da se krše propisi, da se ne poštuju institucije?
Gordana Tomas, pročelnica, pokazuje registrator koji sadrži isključivo prepisku u vezi ugostiteljskog objekta caffe
bara "Klub 98" te konstatira da je to problem koji traje već duže vrijeme i to od donošenja izmijenjene Odluke o
ugostiteljskoj djelatnosti. Naglašava da se dio prepiske odnosi na staru odluku koja je ograničavala radno vrijeme
ugostiteljskih objekata vikendom do 24h. Nova odluka pomakla je to vrijeme na 02:00.
Peticija koju je potpisala grupa građana odnosi se na staru odluku i njihov zahtjev, nakon promjene Oduke o
ugostiteljskoj djelatnosti nije nikad promijenjen i tu postoji kontradiktornost.
Naglašava da je prvi veći problem nastao nakon što je svim ugostiteljskim objektima, koji su to tražili, odobren rad
za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana u 2013., a bez potpisa direktorice Turističke zajednice jer je ista bila
na godišnjem odmoru.
S problematikom caffe bara "Klub 98" upoznati su: Ministarstvo uprave, Inspekcija za nadzor lokalne i regionalne
samouprave, Ministarstvo turizma, Ministarstvo zdravlja, Pravobraniteljica za djecu, Povjerenik za davanje
informacija, Pučki pravobranitelj, Državno odvjetništvo u Rijeci i Ured državne uprave u Rijeci.

Svi oni, temeljem podnesaka g. Balena, koji je najugroženiji bukom, imaju zahtjeve za očitovanjem Općine o
navedenom slučaju što povlači za sobom , na svaki njegov podnesak, još 5 odgovora drugim institucijama.
Naglašava da g. Balen tjedno podnosi jedan-dva podneska što troši puno vremena i resursa Općine. Napominje da
zahtjevi za pristup informaciji od gosp. Balena prelaze normalno komuniciranje ističići onaj kojim se traže podaci o
školovanju i radnom iskustvu Pročelnice i Zamjenice načelnika, što je sukladno odredbama Zakona o radu zaštićen
podatak, te onaj o troškovniku prema kojem se pristupilo izradi nadstrešnice boćarskog doma u Dražicama. Samo
dio koji se odnosi na struju sadrži preko 70 stranica.
Ističe da od Nove godine, osim jednog upitnog događaja, nije bilo prijavljeno ni jedno remećenje javnog reda i mira
vezano za caffe bar "Klub 98", što je potvrdio i kontakt-policajac.
Vijećnik Maršanić ističe da bi Vijeće trebalo znati da postoji toliki problem oko Odluke koju su oni donijeli.
Vijećnik Josip Stipić upućuje pitanje u svezi odlaska direktorice TZ-a Vivijane Brajković. Zanima ga tko se sad
bavi radom TZ-a i kome se ljudi mogu obratiti?
Zamjenica načelnika ističe da u svibnju ističu mandati i Vijeću i Skupštini TZ-a te da se novi moraju imenovati, a za
imenovanje novoga direktora potrebno je raspisati natječaj. Pojašnjava da u slučaju kada direktora nema, TZ
predstavlja Predsjednik TZ- a to je u biti Načelnik Općine koji je prenio ovlasti na svoju zamjenicu tako da su svi
kontakti TZ-a (telefoni, e-mail adrese) aktivni i dalje.
Vijećnik Adolf Juretić se referira na prošlu sjednicu na kojoj je Načelnik ustvrdio da financijska izvješća OK
Rječine nisu bila jasna. Izjavljuje da je OK Rječina priložila financijski izvještaj onakav kakav je dostavljen FINI i
Državnom uredu za reviziju (Zapisnik sa izvorne skupštine: Izvještaj o prihodima i rashodima za 2013., bilanca,
bilješke uz financijsko izvješće, knjigu prihoda i rashoda i knjigu blagajne.)
Gosp. A. Juretić pita zbog čega je načelnik rekao da to nije dostavljeno?
Načelnik: upućuje na sastanak u četvrtak koji je dogovoren sa svim udrugama na kojemu će se sve eventualne
nesuglasice prokomentirati i pokušati riješiti.
Vijećnik R.Maršanić traži da uđe u zapisnik kako načelnik nije odgovorio na postavljeno pitanje vijećnika
A.Juretića.
Načelnik Radetić ističe da će istog dobiti u pisanom obliku.
Vijećnik Ivan Radetić ima pitanje o natječaju raspisanom za nadstrešnicu na igralištu NK Rječina. Zanima ga zašto
je sve tako šturo i kako se ide na natječaj bez da je provjereno što je legalno, što nije i kakva je dokumentacija
potrebna.
Pročelnica odgovara da se radi o bagatelnoj nabavi koja je rađena na temelju troškovnika ovlaštene osobe. No,
upravo zbog šturosti troškovnika donesena je odluka da se ta bagatelna nabava poništava i pristupilo se pribavljanju
ponuda za izradu novog troškovnika i nove kompletne dokumentacije.
Vijećnik Luka Zaharija pita što je sa Savjetom mladih?
Načelnik odgovara da Savjet mladih nije raspušten, a to zašto se ne sastaje i zašto ne radi ne zna.
Vijećnika Ivoslava Bana interesira u kojoj fazi je dodjela nagrada za najboljeg sportaša i studenta?
Zamjenica odgovara da je cijeli postupak odabira završen i da ostaje samo odrediti datum dodjele nagrada.
Vijećnik Ivan Radetić pita što je sa cestom kroz Lopaču? Odnosno da li Općina pokušava to riješiti s višim
institucijama?
Načelnik odgovara da u razgovoru s g. Žeželićem, šefom županijskih cesta, mu je rečeno da će sanacija biti u
programu, ali ne ove godine. Na što vijećnik R.Maršanić komentira da je to cesta o kojoj se brine Grad Rijeka, a ne
ŽUC i da mu nije jasno kakve veze ima g. Žeželić s tim.

Točka 2.
Predsjednik otvara točku 2.: Obrazloženje u svezi s prijedlogom I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Jelenje za
2014. godinu.
(Obrazloženje u privitku Zapisnika)
Daje riječ gđi. Lidiji Kovačić vanjskoj suradnici za proračun.
Na početku izlaganja napominje da je Općina Jelenje od ove godine nabavila aplikacije za vođenje kompletnog
računovodstva i da se službenici prilagođavaju za preuzimanje vođenja kompletnog računovodstva.
Naglašava da u materijalima nema podataka o izmjenama na pozicijama rashoda zbog kompletne izmjene strukture
proračuna koja se predlaže.
Konstatira da je proračunom bila utvrđena visina prihoda i rashoda u iznosu od 22.377.820,00 kn sa 15.000 kn
neuravnoteženoj na rashodovnoj strani. Obračunom proračuna za 2013. god. Utvrđen je višak primitaka u iznosu
3.467.493,12 kn. Analizom ostvarenja prihoda i rashoda prošle godine utvrđena je struktura viška sredstava. Naime,
utvrđeno je da u proračunu nisu bile uspostavljene sve proračunske klasifikacije propisane Pravilnikom o
proračunskim klasifikacijama. Jedna od klasifikacija koje su nedostajale je Klasifikacija po izvorima financiranja.

U predloženim izmjenama smanjuju se prihodi proračuna za 3.281.707,00 kn i primici za 172.000,00 kn. Dok se
rashodi poslovanja povećavaju za 2.726.405,66 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za
1.661.000,00. Višak rashoda/ izdataka proračuna pokriva se viškom prihoda iz prošle godine.
U ovim izmjenama uvedena je klasifikacija po izvorima financiranja, ekonomska klasifikacija je svedena na treću
razinu, organizacijska struktura je svedena na dva razdjela (Općinsko Vijeće i Načelnik(JUO)) te je značajno
promijenjena programska struktura proračuna zbog čega nije bilo moguće napraviti usporedbu rashoda/izdataka po
onim programima koji su doneseni na prethodnoj sjednici.
Što se tiče smanjenja prihoda, u najvećem dijelu se radi o smanjenju kapitalnih pomoći gdje je ideja bila da se
proračun svede na realan nivo.
Kod ostalih prihoda/primitaka nisu se dogodile značajnije promjene u visini, već se desilo da su pojedine vrste
prihoda prekontirane jer je ustanovljeno da do sad nisu bile smještene na prava konta. Primjer je naknada za grobna
mjesta koja je prikazivana kao prihod od prodaje nekretnina, što nije točno.
Na rashodovnoj strani su se desile slijedeće promjene: svi rashodi za reprezentaciju bili su smješteni u razdjel JUO i
Općinsko vijeće. Obzirom da tim rashodima uglavnom raspolaže Načelnik, sad je svrstan u razdjel Općinskog
načelnika i Vijeća.
Povećani su rashodi za proslave i pokroviteljstva za 115.000,00 kn, uvedena ja proračunska rezerva (100.000,00
kn), uvedeni novi rashod za naknadu štete, povrat komunalne naknade HEP-u (465.000,00 kn), smanjeni su rashodi
za izgradnju hospicija (1.000.000,00kn) te izgradnju školskog sportskog centra (1.300.000,00 kn), povećana su
sredstva za nabavu zemljišta za školski sportski centar (300.000,00 kn), ukinuti su izdaci za financijsku imovinu i
otplatu zajmova, smanjeni su rashodi za izgradnju cesta i groblja i održavanje zelenih površina sukladno
dosadašnjem ostvarenju programa i planu ostvarenja do kraja godine.
Iznos rashoda za financiranje zaštite od požara usklađeni su sa zakonskom obavezom, uvedena je nova pozicija u
iznosu od 400.000,00 kn za financiranje nabavke udžbenika i školskog pribora učenicima s područja Općine Jelenje,
povećana su sredstva za rad udruga u sportu za 323.000,00kn, iz programa promicanje kulture iznos od 200.000,00
kn je prebačen u aktivnost potpore vjerskim zajednicama, a potpore udrugama u kulturi su povećane za 30.000,00
kn.
Ostale manje promjene nisu posebno elaborirane s obzirom da nisu ključne za ostvarenje proračuna.
Opaska je da je Odbor za proračun i financije razmatrao prijedlog izmjena proračuna i dao pozitivno mišljenje.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu:
Vijećnika Roberta Maršanića zanima da li je gđa. Kovačić zaposlenik Općine Jelenje i ako nije zašto ona izlaže
proračun te kome može postaviti pitanje...da li gđi Kovačić, Načelniku ili Predsjedniku vijeća?
Vijećnik želi da se konstatira u zapisniku da je prekršen članak 71. Poslovnika o radu i da je proračun izlagao
vanjski suradnik, a ne Načelnik.
Gđa Kovačić odgovara da je pozvana od strane Predsjednika Općinskog vijeća da, kao vanjski suradnik, obrazloži
prijedlog izmjena proračuna.
Vijećnik R.Maršanić ističe da je dobro što je proračun dobio očitovanje Odbora za proračun i financije. No, ističe
da je još kod donošenja prvobitnog proračuna za 2014. koalicija isticala da je proračun neuravnotežen što se
pokazalo točno s obzirom da se radi rebalans nakon samo 4. mjeseca. Primjećuje da su gotovo sve stavke prihoda
poslovanja drastično krivo planirane.
Gledajući rashode po stavkama, postavlja se pitanje kako su rashodi za usluge sa planiranih 2.792.000,00 porasle za
skoro 1.000.000,00?
Gđa. Kovačić odgovara da se u programskoj klasifikaciji može iščitati gdje se sve navedena stavka pojavljuje.
Kreće od rashoda za usluge gdje se sporna stavka prvi put pojavljuje kod nagrade Općine Jelenje, nadalje kod konta
materijalni rashodi u programu Javna uprava i administracija (Rashodi za poslovanje općinske uprave).
Vijećnik R.Maršanić ponovo insistira da objašnjenje ne bi trebala davati osoba koja nije zaposlenik Općine nego je
samo angažirana da napravi izvješće, dok bi samo obrazloženje trebali davati ili Načelnik ili Pročelnica ili
zaposlenik Odjela za financije.
Pročelnica odgovara da prema članka 93. Poslovnika predlagatelj akta može biti Načelnik odnosno njegov
predstavnik. Vijećnik se poziva na članak 71. koji se odnosi konkretno za proračun.
Pročelnica ističe da se članak 71. odnosi na prijedlog proračuna, a ne na prijedlog izmjena i dopuna.
Iduće pitanje odnosi se na "kazne, penali i naknade šteta": zanima ga zašto je došlo do promjene na tom kontu kad u
prvobitnom proračunu nije bio predviđen nikakav iznos.
Gđa Kovačić se referira na prije rečeno o obvezi Općine da vrati krivo naplaćen komunalni doprinos HEP-u.
Vijećnik Luka Zaharija traži pojašnjenje da li je riječ o hospiciju ili staračkom domu?
Načelnik odgovara da se radi o jednoj zgradi u kojoj će dijelom biti hospicij, dijelom starački dom i dijelom
stacionar.

Točka 3.
Predsjednik otvara raspravu po točci 3.
Nakon provedene rasprave Predsjednik daje na glasanje prijedloga I. izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za
2014. god..
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA" 3 glasa "PROTIV" i 2 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
kojom se usvajaju I. izmjene i dopune proračuna Općine Jelenje za 2014. god..
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 4.
Predsjednik otvara 4. točku: Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
Pročelnica JUO objašnjava da su izmjene i dopune svih programa (do točke 7.) su vezani za Prve izmjene i dopune
proračuna Općine Jelenje. Mahom su vezane za prilagođavanje proračunskih stavaka sa stavkama unutar članaka
Programa.
Naglašava da se još ne zna, s obzirom na prostorni plan, hoćemo li uopće moći i gdje ćemo izgraditi reciklažno
dvorište. To pitanje će se pokušati riješiti za cijeli prsten grada Rijeke na jednoj od koordinacija.
Osim tih točaka, ništa drugo nije mijenjalo.
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Nitko se nije javio.
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Jelenje za 2014. godinu
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA" 1 glas "PROTIV" i 4 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
usvajaju se Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Jelenje za 2014. godinu
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
Točka 5.
Gordana Tomas daje kratko obrazloženje Prijedloga Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
(Prijedlog odluke u privitku izvornika Zapisnika)
Predsjednik otvara raspravu.
Vijećnik Luka Zaharija predlaže da se u ugovor s Dezinsekcijom doda da strvine uklanjaju i iz vode jer takve
specifikacije trenutno nema.
Pročelnica se slaže i kaže da je moguć aneks ugovora.
Vijećnik primjećuje da izlaganje i tekst materijala nisu usklađeni i moli da se to uskladi.
Vijećnika Ivan Radetić zanima kako funkcionira održavanje nerazvrstanih cesta.
Pročelnica JOU odgovara da su sve obveze izvođača definirane ugovorom, a da Općina Jelenje od sumještana
dobiva zahtjeve za popravljanje cesta te da stručna služba Općine (u kojoj je i nadzorni inženjer) ide u obilazak
prometnica, utvrđuje se stvarno stanje te se pristupa asfaltiranju. Dakle, radi se isključivo po nalozima Općine u
kojima je definirano koji dijelovi ceste te koliko se moraju popraviti.
Vijećnik se žali da nije dobio materijal mailom ni za prošli ni za ovaj put i traži da mu se za iduću sjednicu
materijali dostave poštom.
Vijećnik Luka Zaharija ističe da je previše 190.000,00kn za održavanje zelenih površina.
Načelnik odgovara da je ponuda KD-a za košnju 1 064 m2 ispred zdravstvene stanice u Dražicama u iznosu
2.000, 00 kn.
Vijećnica Beti Radetić Mavrinac pita koje su to silne javne površine? Odnosi li se to na čišćenje trave ispod
privatnih zidova okućnica tj. Zidova koje je Općina izgradila. Smatra da bi to trebao svaki vlasnik zida sam
uraditi.
Vijećnik Danko Baćac primjećuje da je oko zida koji omeđuje Vatrogasnu stanicu puno trave i daje prijedlog da
Općina izda naređenje svakoj udruzi koja koristi prostore u vlasništvu Općine da sama i održava okoliš tog
prostora.

Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu
Vijećnici su sa 9 glasova "ZA" i 4 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
usvajaju se Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.
godinu
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
Točka 6.
Gordana Tomas daje kratko obrazloženje Prijedloga Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi,
obrazovanju i religiji Općine Jelenje za 2014. god.
(Prijedlog odluke u privitku izvornika Zapisnika)
Predsjednik otvara raspravu:
Vijećnik Robert Maršanić ima primjedbu na materijale da nisu isti nazivi na Dnevnom redu i na točkama o kojima se
raspravlja po tom Dnevnom redu.
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedloga Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i
religiji Općine Jelenje za 2014. god.
Vijećnici su sa 10 glasova "ZA" i 3 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
usvajaju se Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, obrazovanju i religiji Općine Jelenje za 2014.
god.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 7.
Kratko izvješće vezano za Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Općine Jelenje u 2014. god. podnijela je pročelnica Tomas.
Nitko se nije javio za raspravu.
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i
zdravstvu Općine Jelenje u 2014. god.
Vijećnici su sa 12 glasova "ZA" i 1 glas "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
usvajaju se Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Jelenje u 2014. god.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 8.
Izvješće o Prijedlogu Izmjene Programa u sportu Općine Jelenje u 2014. god. podnosi gđa. Tomas.
Nitko se nije javio za raspravu.
(Prijedlog u privitku Zapisnika)
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Izmjene i dopune Programa u sportu Općine Jelenje u 2014. god.
Vijećnici su sa 8 glasova "ZA" i 5 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
usvajaju se Izmjene i dopune Programa u sportu Općine Jelenje u 2014. god.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 9.
Izvješće podnosi gđa. Tomas u kojem pojašnjava kako je došlo do donošenja Odluke od 09. prosinca 2011. god o
izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Nitko se nije javio za raspravu.
(Prijedlog u privitku Zapisnika)

Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Odluke o poništenju Odluke od 09. prosinca 2011. god o izboru
najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Vijećnici su sa 12 glasova "ZA" i 1 glas "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
o poništenju Odluke od 09. prosinca 2011. god o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednoga
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)
S obzirom da gđa. Lidija Kovačić nije više imala nikakvih dodatnih izlaganja i obrazloženja po dnevnom redu ista se
zahvalila svim prisutnima i napustila ovu sjednicu.

Točka 10.
Obrazloženje Prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na
području Općine Jelenje podnosi gđa. Tomas.
(Prijedlog Odluke u privitku Zapisnika)
Predsjednik otvara raspravu:
Vijećnik Danko Baćac predlaže da se u čl. 4. doda i mjera Izrade potpornih zidova kako bi se napravile kaskade da
se spriječi erozija tla.
Pročelnica odgovara da već postoji odredba koja kaže da na poljoprivrednim zemljištima se mogu graditi potporni
zidovi do visine 1,5 m.
Vijećnica Beti Radetić-Mavrinac pita postoji li način da se ishodi dozvola i postoji li uopće dozvola koja se može
izdati za nasipanje dolaca.
U raspravi sudjeluju svi Vijećnici i zaključuju da Ured za prostorno planiranje mora izdati takvu dozvolu. Ukoliko
toga nema, radi se o nelegalnoj radnji koju bi trebalo prijaviti inspekciji.
Vijećnik Ivan Radetić pita što znači odredba da se živice mogu zasaditi najmanje jedan metar od ruba poljskog puta
tj. Pola metra od međe.
Pročelnica odgovara da je to po zakonu dozvoljeno, ukoliko je bliže, na teren bi trebao izaći komunalni redar.
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Odluku o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju
poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje s dodavanjem odredbe o izgradnji potpornih zidova i kaskada
kao točke 6. u članku 4.
Vijećnici su sa 11 glasova "ZA" i 2 glasa "SUZDRŽAN" donijeli
ODLUKU
o agrotehničkim mjerama te uređenju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Jelenje s
dodavanjem odredbe o izgradnji potpornih zidova i kaskada kao točke 6 u članku 4.
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 11.
Obrazloženje uz prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u
2014. god. podnosi gđa. Tomas.
(prijedlog Odluke u privitku Zapisnika)
Predsjednik vijeća daje na glasanje Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka u 2014.
Vijećnici su sa 12 glasova "ZA" i 1 glas "SUZDRŽAN" donijeli
:
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2014.god
(Odluka se nalazi u prilogu izvornika zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

Točka 12.
Načelnik podnosi izvještaj o kazni za HEP. Obavještava Vijeće da je Općina izgubila sud i da se HEP -u mora
vratiti novac. Dva su modusa; da se sada plati pola i ostatak bude oprošten ili da se kroz 3 godine podmiri cijeli
dug.
Predsjednik Vijeća zaključuje da će se više znati na idućem vijeću te će se tada pristupiti glasovanju, a današnja
točka je služila samo kao informacija vijećnicima.

Točka 13.
G. Dorijan Curać – kaže da je poslao tri pitanja i jedan prijedlog i traži da, ako mu se danas ne može odgovoriti,
odgovori pismeno.
Pitanja su:
Prvo pitanje: Razlog i obrazloženje kriterija financiranja sportskih udruga u određenim odlukama. Znamo da
nekolicina udruga nije suglasna sa ponudom doprinosa od strane Općine Jelenje u iznosu od 1/3 po programu.
Drugo pitanje: o realizaciji industrijske zone Općine Jelenje.
Treće pitanje-prijedlog: osnivanje pučke kuhinje.
Gosp. Curać daje prijedlog kojim se od strane Vijeća odobrava pisanje peticije za Udruge koje nisu zadovoljne
odlukama Načelnika.
Ana Linić Faraguna izražava zabrinutost oko mogućnosti ukidanja financiranja od strane države za brdskoplaninsko područje jer se radi o gubitku od minimalno 3,5 miliona kn i posljedica koje će tada nastupiti za
financiranje javnih potreba. Naglašava da će sačiniti kratki izvještaj unazad 10 godina koliko je Općina Jelenje
izdvajala za javne potrebe.
Adolf Juretić pita zbog čega Općinsko vijeće nije donijelo odluku o posebnom dijelu Proračuna gdje bi se navelo
koliko sredstava se predviđa za svaki klub, a ne prikazivati isto sveukupnim iznosom . Nadalje ističe da nije u
pitanju visina dodjeljivanja sredstava već njihova transparentvnost dodjeljivanja.
Danko Baćac na to replicira i ukazuje također na raniju netransparentnost dodjeljivanja financijskih sredstava.
Dorijan Curać naglašava kako ne bi trebalo raditi na način da se vraćamo unatrag što je bilo.
Nakon kraće rasprave, predsjednik Općinskog vijeća zaključio je današnju sjednicu Vijeća.

Dovršeno u 21,50 h.
Zapisnik vodila:
Dina Peloza

Predsjednik Općinskog vijeća
Nikica Maravić

