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ZAPISNIK
S 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELENJE održane 20.02.2018. godine
u Vijećnici Općine Jelenje s početkom u 18:00 sati
Predsjednik Vijeća otvara 6. sjednicu Općinskog vijeća i proziva redom prisutne: Martina Mičetić
Davidić, Izabela Stošić, Ivica Pilčić, Vanda Radetić-Tomić, Danko Baćac, Vilim Žagar, Luka
Zaharija, Franko Šuler, Marinko Linić, Ivoslav Ban, Ana Marija Vujić, Ivan Radetić.
Odsutan: Ervin Radetić
Napomena: vijećnik Robert Maršanić prisutan od 18:10h
Ostali nazočni: Načelnik Robert Marčelja, pročenica JUO-a Gordana Tomas, direktorica KD Čistoća
Kukuljan i suradnici, novinarka i fotograf Novog lista, mještani: članovi UHBDDR-a s predsjednikom
Maravićem, Ređo Ramić.
Zapisnik vodi: Andrea Sudan
S obzirom da je većina vijećnika prisutna na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje, sve odluke
koje donesu biti će pravovaljane.
Predsjednik Vijeća predlaže usvajanje zapisnika s pete sjednice Općinskog vijeća održane 12.12.2017
godine i pita da li netko ima primjedbe. Primjedbu ima vijećnik Ivoslav Ban koji kaže kako je zapisnik
falsificiran od dijela: „Nadopunjuje se točka 9. Sljedećim sadržajem: nakon izlaganja točke
predlagatelja Predsjenik vijeća otvara raspravu. U raspravi sudjeluju vijećnik Radetić koji ističe da je
sporazum sramota od prvog potpisa na dalje i smatra da bi Predsjednica RH trebala urgirati,
Načelnik komentira da je HDZ velika pošast u povijesti Općine Jelenje, šteta koja se prouzročila je
nemjerljiva. Vijećnica Radetić Tomić predlaže da se taj premet riješi, zatraži sva dokumentacija i
prikupljena pošalje u Zagreb. Vijećnica Vujić razočarana je reakcijom načelnika i postavlja pitanje
koliko dugo se čeka na odgovor.
Predsjednik Vijeća smiruje vijećnike i nakon završne riječi Ivoslava Bana daje zaduženje pročelnici
Tomas da se sve što može sazna i pripremi.“ Taj dio, govori vijećnik, treba izbrisati jer se o tome na
sjednici nije pričalo, a umjesto tog teksta da se navede da je predsjednik Vijeća rekao da je u redu da
nema niti jedne rečenice o raspravi o tč.9.
Presjedavajući daje na glasanje da li primjedbe I.Bana ulaze u zapisnik ili ne (prema čl. 79, st.4).
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S 5 glasova „ZA“ (Ban, Baćac, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) i 8 glasova „PROTIV“ ( koalicija PGSSDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) izmjene nisu usvojene.
Nitko se više ne javlja za komentar.
Predsjednik Vijeća daje Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća na usvajanje. Prihvaćen je s 9 glasova
„ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova „PROTIV“ (Baćac, Ban,
Radetić-Tomić, Vujić, Žagar).
Predsjednik Vijeća predlaže sljedeći
DNEVNI RED

Aktualni sat
1. Usvajanje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na
području općine Jelenje
2. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenje (PREDLAGATELJI: Općinski načelnik
i vijećnik Ivoslav Ban)
3. Usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
4. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na
području općine Jelenje
5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
6. Usvajanje Programa zaštite divljači na području općine Jelenje
7. Donošenje Zaključka o ispravci kartografskog dijela Izmjenama i dopunama Prostornog
plana uređenja Općine Jelenje
8. Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih
područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Jelenje
– projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama –
etapa dogradnje dvorane
9. Izmjene i dopune Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje – predlagatelj vijećnik Ivoslav Ban
10. Razno
Pitanja i prijedlozi mještana
Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu Dnevnog reda; Točka 1. prije Aktualnog sata i postavlja pitanje
vijećnicima imaju li primjedbe na Dnevni red. Javlja se vijećnik Ban radi navođenja njega i načelnika
kao predlagatelja u Točki 2. Potrebno je bilo razdvojiti točku, a načelnik se prema čl. 47. Poslovnika
trebao očitovati na prijedloge pismeno, što nije učinio. Pročelnica vijećniku pojašnjava zašto je sve
stavljeno pod jednu točku, prema čl. 99 Poslovnika, a s obzirom da je ovo statutarna odluka, o tome se
načelnik ne očituje.
Presjedavajući daje na usvajanje Dnevni red koji je usvojen JEDNOGLASNO.

Točka 1.
Usvajanje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na
području općine Jelenje

Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas i direktorici KD Čistoća, Jasni Kukuljan i nakon
kraćeg izlaganja otvara raspravu u kojoj sudjeluju Radetić-Tomić i Baćac. (audio zapis; vremensko
razdoblje trajanja točke dnevnog reda od 00:39:47 do 00:51:37)
Radetić-Tomić postavlja pitanje zašto tek sada donosimo ovu odluku kad je zakonski rok istekao
31.1.2018. na što su nezavisni vijećnici upozorili i zašto nisu dobili izvješće o javnom izlaganju koje
je trajalo 8 dana. Pročelnica vijećnici odgovara na pitanje da Općina Jelenje već ima tu odluku
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(donesenu i objavljenu u SN PGŽ 15/16) koja se u ovom trenutku samo usaglašava s novoizglasanim
dopunama zakona i novom uredbom. Vijećnica također postavlja pitanje direktorici Kukuljan da li
misli da smo mi donošenjem ove Odluke unutar zakonskih okvira. Kukuljan odgovara da Općina s
malim odmakom donosi ovu odluku, poput nekolicine ostalih jedinica lokalne samouprave, a KD
Čistoća je samo zadnja karika u lancu što se toga tiče.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje na usvajanje:
1a) Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području općine Jelenje
1b) Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području općine Jelenje.
Odluke su usvojene JEDNOGLASNO.
AKTUALNI SAT
Vijećnik Danko Baćac postavlja pitanje načelniku vezano za Prostorni plan, UPU II iza MD-a; kada se
planira izrada i kakvi će biti daljni koraci po donošenju tih urbanističkih planova uređenja.
Načelnik odgovara da nije ništa planirano po tom pitanju i da će o svemu biti obaviješteni na vrijeme.
Sljedeće pitanje koje vijećnik postavlja odnosi se na novog direktora KD Jelen. Konkretno tko je on,
što je sa starim direktorom, da li je bio raspisan natječaj i da li je ispoštovana sva zakonska procedura.
Načelnik odgovara da je takvo pitanje najbolje uputiti Skupštini društva, a Luka Zaharija kao
predsjednik Skupštine odgovara vijećniku. Novi direktor je Domagoj Tramontana. Natječaja nije bilo
jer nije potrebno prema Zakonu o trgovačkim društvima. Vijećnik traži da u zapisnik uđe da
Komunalno društvo zapošljava bez raspisanog natječaja. Što se bivšeg direktora tiče, s njim je
potpisan sporazumni raskid uz otpremninu u visini 1/3 plaće za svaku godinu radnog staža u KD i
plaćenog godišnjeg odmora.
Vijećnik Ivoslav Ban postavlja pitanje vezano za kvalitetu održavanja asfalta i krpanje cesta. Na koji
način Općina kontrolira kvalitetu obavljenih radova?
Načelnik odgovara da kontrolu radi komunalni redar koji je na terenu s izvođačem radova – Ceste
Rijeka. Drugo pitanje – da li vodstvo općine razmišlja o urbanističkom rješenju i uređenju prostora
ispred Doma kulture? Načelnik odgovara da se o tome razmišlja.
Vijećnica Vujić postavlja pitanje načelniku što će se poduzeti s konjima koji nekontrolirano jure po
Podkilavcu čiji se vlasnici ne znaju.
Načelnik odgovara da smo po tom pitanju vrlo ograničeni. U suradnji i ophodnji lovačkog društva i
komunalnog redara koji izlaze na teren radimo sve što je u našoj mogućnosti.
Drugo pitanje koje vijećnica postavlja vezano je za sadnice koje su se prethodnih godina mogle
naručiti u sjemenarni uz sufinaniranje Općine u pola iznosa.
Načelnik odgovara da nisu predviđena sredstva u Proračunu za sadnice.
Vijećnik Žagar postavlja pitanje o dvije hale u ulici Obrovac, da li je to bilo općinsko zemljište i tko
je vlasnik tih hala.
Načelnik odgovara da su hale i zemljište su u vlasništvu Karovačke banke.
Sljedeće pitanje koje vijećnik postavlja je o stanju tribina NK Rječina i projektu nadstrešnice za koje
dobiva odgovor Načelnika.
Vijećnica Radetić-Tomić postavlja pitanje o dopisu koji je ona načelniku uputila 11.12.2017. na koje
nije dobila odgovor, a upit se odnosi na tekstove koji su njeno autorsko dijelo, a ona kao autor nije
navedena. Nakon upućenog dopisa, sadržaj je samo uklonjen s web stranice bez isprike.
Nakon kraće rasprave vijećnice i načelnika, predsjednik Vijeća se ispričava vijećnici koja govori da je
općinu spasio od tužbe koju bi Općina izgubila.
Vijećnik Radetić upućuje kritiku da se nedovoljno lobira za izlaganje nove katastarske izmjere, na što
načelnik odgovara da nije točno jer su bili na sastanku s pročelnicom gdje je sve dogovoreno. Sljedeće
pitanje koje vijećnik postavlja je ima li pomaka za cestu u Lopači i nekih informacija iz Rijeka
prometa o roku kad bi se to moglo desiti?
Predsjednik Vijeća daje riječ Robertu Maršaniću koji prisutne upoznaje s najnovijim stanjem o
situaciji. Načelno, razmišlja se i o zatvaranju ceste Grohovski put jer je velika odgovornost na
vlasniku ceste. (audio zapis trajanja točke od 00:55:20-01:26:15)
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Točka 2.
Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Općine Jelenje (PREDLAGATELJI: Općinski
načelnik i vijećnik Ivoslav Ban)
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje ove točke. Ban kao
predlagatelj smatra da dosadanje rješenje po kojem visinu naknade za članaove Savjeta općinskog
načelnika utvrđuje načelnik u paušačnom mjesečnom iznosu od 3.000 kuna netto treba promjeniti i
uskladiti s ostalim naknadama u Općini Jelenje.
Presjedavajući daje prijedlog vijećnika Bana na raspravu. Nitko se ne javlja za riječ. Otvara glasanje.
S 6 glasova „ZA“( Ban, Baćac, Radetić, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar),7 „PROTIV“ (Mičetić Davidić,
Maršanić, Stošić, Pilčić, Zaharija, Linić, Hlača), Šuler nakratko odstutan, nije glasao za prijedlog.
Prijedlog nije prošao.
Presjedavajući otvara raspravu za dio čiji je predlagatelj načelnik Marčelja. Za riječ se javlja Baćac
koji ima primjednu da je sve nečitko (audio zapis rasprave od 01:30:00-02:15:16)
Pročišćeni tekst Statuta može dati samo nadležni odbor - Odbor za statutarno-pravna pitanja, koji će
napraviti pročišćeni tekst svih izmjena i dopuna i kao takav će biti dostavljen vijećnicima, govori
Tomas. Predsjednik Vijeća zamolio je Pročelnicu da se za idući put dio teksta koji se mijenja ili briše
označi zadebljanjem teksta ili drugom bojom.
Vijećnik Ban slaže se s Baćcem o nečitkom materijalu i previše „copy-paste“ elemenata, a nakon
sastanka Odbora je očekivao da će dobiti pročišćen tekst na temelju kojeg će se glasati.
S obzirom da je zakonski rok za donošenje ove odluke probijen, predlaže da na sljedećoj sjednici s
materijalima usvojimo prijedlog kako treba i bez nejasnoća.
Predsjedavajući daje prijedlog da se čl. 21. umjesto „jedinica lokalne samouprave“ piše „općina“ i
brisanje čl. 27.
Vijećnici su s 9 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih) i 5 glasova
„SUZDRŽAN“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojili Izmjene i dopune Statuta Općine
Jelenje.
Točka 3.
Usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
Presjedavajući daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje ove točke i ponavlja da će se
nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Statuta i Poslovnika sastati nadležni odbor nakon čijeg će
sastanka vijećnicima biti dostavljen pročišćen tekst. Također će se objaviti i na internetskoj stranici.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu (audio zapis trajanja točke od 02:03:12-02:39:11)
Za riječ se javlja Radetić-Tomić i pita zašto ovo nismo donijeli na vrijeme na što dobiva odgovor da je
Poslovnik isključivo u ingerenciji Vijeća i može se mijenjati kad god, nema zakonskih ograničenja.
Vijećnica nadalje ima primjedbe na pogreške u čl. 18 (Predsjednik Vijeća može za vrijeme trajanja
sjednice ovlastiti jednog od potpredsjednika da presjeda sjednicom“) te čl.21 (greška u navodu „o radu
Vijeća, upravnih tijela Općine Jelenje u cjelini te o svom radu Načenik“).
Vijećnica ima dva amandmana o kojima će se glasati odmah nakon provedene rasprave. U čl.14 Baćac
naglašava na grešku koju treba brisati, rijeć „ća“. Nitko se više ne javlja za riječ.
Amandmani Vande Radetić-Tomić odnose se na čl. 9 i čl. 14.
Prvi amandman (čl.9) glasi: U ranim tijelima razmatraju se okti koji donosi Vijeće, a odnose se na
djelokrug rada radnih tijela.
Predsjednik Općinskoga vijeća daje ranom tijelu zahtjev za davanjem mišljenja ili zaključka o aktu
koji donosi Općinsko vijeće, a koji je iz djelokruga radnog tijela.
Radna tijela zauzimaju stajališta o pitanjima iz svog djelokruga, ako je na sjednici nazočna većina
članova radnog tijela.
Zaključak odnosno preporuku radna tijela donose većinom glasova nazočnih članova, a o radu
sjednice vodi se zapisnik.
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Drugi amandman odnosi se na članak 14. prijedloga Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog
vijeća. Vijećnica predlaže da se u cijelosti izbaci.
U pojašnjenju amandmana vijećnica govori kako se ovim članicima, predloženim izmjenama
predsjednik Vijeća želi relativizirati ulogu radnih tijela, odnosno Odbora. Ove predložene izmjene su
apsolutni presedan u dosadašnjoj demokratskoj praksi RH. Sve je prepušteno samovolji jednog
čovjeka i vijećnica smatra da nije dobro da o tome odlučuje jedan čovjek.
U pojedinačnoj raspravi sudjeluju Baćac, Vujić, Radetić i Linić.
Presjedavajući zatvara raspravu i daje amandmane na glasanje;
I. amandman u kojem se nadopunjuje članak 9. ( u članku 29. Iza stavka 1. dodaje se gore spomenuto)
Vijećnici su glasali: 5 glasova „ZA“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) i 9 glasova
„PROTIV“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih)
II. amandman koji se odnosi na čl. 14.
Vijećnici su glasali: 5 glasova „ZA“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) i 9 glasova
„PROTIV“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSS-Akcija mladih). Amandmani nisu prošli.
Presjedavajući daje na usvajanje Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje
s korekcijama iz rasprave (čl.18. i čl.21). S s 9 glasova „ZA“ (koalicija PGS-SDP-ARS-HNS-HSSAkcija mladih) i 5 glasova „SUZDRŽAN“ (Baćac, Ban, Radetić-Tomić, Vujić, Žagar) usvojene su
Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Jelenje.
Točka 4.
Donošenje Odluke o sklapanju ugovora za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na
području općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko obrazlaže točku dnevnog reda. U EOJN,
na internetskim stranicama Općine Jelenje i oglasnoj ploči te u Narodnim novinama objavljen je
natječaj za koji se javio samo jedan kandidat – poduzeće Kamino iz Rijeke. Nakon pregleda i ocjene
ispravnosti ponude priloženo je obrazloženje uz Odluku.
Presjedavajući otvara raspravu. Za riječ se javljaju vijećnik Linić koji ukazuje na pogrešku u
obrazloženju odluke - djelatnost crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.
Vijećnik Ban postavlja pitanje tko je do sada obavljao dimnjačarske poslove?
Vijećnik Radetić savjetuje da bi bilo dobro kad bi se na internet stranicu postavio cjenik usluga.
Postavlja pitanje zašto se na rok od pet godina daje koncesija i reference za obavljanje ovih poslova.
Vijećnicima je odgovoreno na sva pitanja. (audio zapis rasprave od 02:44:43-02:59:06)
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje Točku 4. na glasanje. Vijećnici su JEDNOGLASNO
donesli Odluku o sklapanju ugovora za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području
općine Jelenje.
Predsjednik Vijeća točku na glasanje. Vijećnici si JEDNOGLASNO donijeli Odluku o sklapanju
ugovora za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području općine Jelenje.
Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko obrazlaže točku dnevnog reda, govoreći
da je do problema došlo kad se par mještana koji nemaju prebivalište duže od 20 godina na ovom
području žalilo na Rješenje o komunalnom doprinosu te Odluka mora biti usklađena s mišljenjem
Visokog upravnog suda RH.
Presjedavajući također daje riječ predsjedniku Odbora za prostorno planiranje, uređenje naselja i
stanovanja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, vijećniku Maršaniću koji čita Zapisnik sa sastanka
odbora. Vijećnik Radetić nadopunjuje podacima o cijenama po m3 za okolne općine i mišljenja je da se
to čim prije treba uskladiti kako bi se potaknulo ljude na stanogradnju što će u konačici dugoročno
„puniti“ Proračun.
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Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Baćac koji apelira na Načelnika da se
čim prije razmisli o planu za donošenje UPU-a i da se oslobode građevinske zone da ljudi krenu s
gradnjom.
Za riječ se javlja vijećnik Ban koji smatra da bi morali naći načina da se za domicilno stanovništvo i
stanovništvo s dužim prebivalištem na našem području nađe zamjena za popust koji su do sada mogli
ostvariti.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu. (audio zapis rasprave od 03:12:04-03:21:03)
Predsjedsjednik Vijeća daje Točku 5. na glasanje. S 12 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“
(I.Radetić, Vujić) donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu.
Točka 6.
Usvajanje Programa zaštite divljači na području općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja ukratko daje pojašnjenje ove točke.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Nitko se ne javlja za riječ.
Predsjednik Vijeća daje na glasanje točku dnevnog reda. JEDNOGLASNO je usvojen Program
zaštite divljači na području općine Jelenje.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o ispravci kartografskog dijela Izmjenama i dopunama Prostornog
plana uređenja Općine Jelenje
Predsjednik Vijeća daje riječ pročelnici Tomas koja daje obrazloženje ispravka tehničke pogreške u
Prostornom planu.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Za riječ se javlja vijećnik Baćac koji postavlja pitanje koliko će
ova situacija usporiti Općinu. Pročelnica odgovara da ju nimalo neće usporiti.
Vijećnicu Radetić-Tomić zanima koliko angažman poduzeća Geo-rad d.o.o. stoji Općinu te da li je
traženo mišljenje Povjerenstva za sukob interesa s obzirom da je Ivan Radetić član vladajuće koalicije,
a poduzeće kojeg je on suvlasnik odabrano za izvođenje radova. Vijećnici načelnik Marčelja odgovara
da se radi o iznosu od 45.000 kuna, a ponuda izvođača je izabrana kao najpovoljnija. Što se sukoba
interesa tiče, Zaharija odgovara da nije u skladu s temom ove rasprave no vijećnik Radetić odgovoriti
će vijećnici pod točkom Razno. (audio zapis rasprave od 3:27:03-03:35:47)
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje Točku 7. na glasanje. Vijećnici su s 13 glasova „ZA“ i 1
glas „SUZDRŽAN“ (Vujić) usvojili ovu točku.
Točka 8.
Donošenje Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih
područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Jelenje
– projekt Rekonstrukcija i dogradnja zgrade Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama –
etapa dogradnje dvorane
Predsjednik Vijeća daje riječ Robertu Marčelji koji daje obrazloženje ove točke koje je dostavljeno
vijećnicima uz tekst prijedloga Odluke.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis rasprave od 03:38:30-03:51:13)
Za riječ se javlja vijećnik Radetić koji postavlja pitanje tko će raspisivati natječaj – Županija ili
Općina? Načelnik odgovara da Županija, koja je također odgovorna i za kvalitetu radova.
Ivoslav Ban se javlja za riječ, ističući nekoliko problema kako je kod donošenja Proračuna HDZ
naglašavao da je 1.700.000 kuna simboličan iznos s kojim se neće moći puno napraviti zbog čega bi
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početak i realizacija ovog projekta mogla biti upitna. Dok je vijećnik Maršanić tada odgovorio da je u
Županiji za taj projekat predviđeno oko 2 mil. kuna, u Novom listu je napisano da nije predviđen
nikakav iznos po tom pitanju. Zaključno, ne podržava da se u Proračunu izdvoje minimalna sredstva
jer se boji da neće doći do realizacije ovog projekta.
Vijećnik Maršanić, kao prozvan upućuje vijećnika Bana na internetske stranice gdje je županijski
Proračun objavljen, a čija je stavka iznos osiguran za izgradnju OŠ Jelenje-Dražice.
Vijećnica Radetić-Tomić postavlja pitanje zašto o ovoj Odluci nemamo mišljenje nadležnog Odbora i
kako akumulirana sredstva možemo iskoristiti za školu kad škola nije naš prostor. Vijećnici Načelnik
odgovara na pitanja.
Predsjednik vijeća zatvara raspravu i daje točku na glasanje. Vijećnici su s JEDNOGLASNO donijeli
Odluku o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje
provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Jelenje – projekt Rekonstrukcija i
dogradnja zgrade Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama – etapa dogradnje dvorane.
Točka 9.
Izmjene i dopune Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova
radnih tijela Općinskog vijeća Općine Jelenje – predlagatelj vijećnik Ivoslav Ban
Presjedavajući daje riječ predlagatelju, vijećniku Ivoslavu Banu koji izlaže svoj prijedlog. Smatra
da se Načelnik prema čl.47 Poslovnika trebao očitovati na navedeni. Pročelnica cijeli čl.47. – izvorni
dio čita vijećnicima i pojašnjava konfuziju oko cijelog sadržaja spomenutog članka.
Što se prijedloga o naknadama tiče, Ban povlači iznos za savjenike te naknadu zaposlenicima
Općinske uprave u iznosu od 200 kuna bruto, već bi ona trebala ostati ista.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu. (audio zapis od 04:03:59-04:19:10) Za riječ se javlja vijećnik
Maršanić koji napominje da je ovo čista demagogija. S obzirom da je vijećnik Ban u prošlom sazivu
bio zamjenik predsjednika Vijeća, imali su većinu i mogli su to izglasati da su imali dobru volju.
U raspravi sudjeluje i vijećnica Radetić-Tomić koja potiče inicijativu predlagača te ističe primjedbu u
vidu ispravke predlagatelja točke.
Ivoslav Ban daje završnu riječ. Njegov prijedlog ide prema tome da završi ono što je pokrenula
vladajuća koalicija i vijećnik Radetić Ivan te drastično kresanje u Proračunu stavke naknade
vijećnicima i članovima radnih tijela gdje je predviđeno samo 70.000, što će uskoro biti probijeno.
Predsjednik Vijeća zatvara raspravu i daje točku 9. na glasanje. Vijećnici s 5 glasova „ZA“ (Ban,
Vujić, Radetić-Tomić, Žagar, Baćac), 7 glasova „PROTIV“ (Mičetić Davidić, Hlača, Maršanić, Stošić,
Pilčić, Zaharija, Šuler) i 2 glasa „SUZDRŽAN“ (Linić, Radetić) nisu usvojili Izmjene i dopune
Odluke o naknadama predsjednika, potpredsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Jelenje, predlagatelja vijećnika Bana.
Točka 10.
Razno
Predsjednik Vijeća daje riječ prisutnim mještanima. Pristune pozdravlja i obraća im se predsjednik
Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata PGŽ Nikica Maravić koji je došao izraziti
nezadovoljstvo radi sredstava koja su dodijeljena njegovoj udruzi. Na području Općine postoje dvije
udruge, a UHBDDR koja je aktivnija i brojnija dobila je 6,4% od traženog iznosa, tj. 10.000 kuna, dok
je druga braniteljska udruga veterana dobila 34% od traženog iznosa, što iznosi 17.000 kuna. Smatraju
da se sredstva nisu pravedno raspodijelila. Izrazio je nezadovoljstvo zbog toga što općinska vlast dijeli
braniteljske udruge po političkoj podobnosti čime je u pitanje doveden normalan rad udruge te su
nedovoljno popraćeni u općinskom glasilu.
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Načelnik odgovara da je donio odluku temeljem dostavljene dokumentacije i plana, a razlog zbog
kojeg je druga udruga dobila više od njegove je taj što su oni županijska udruga i imaju pravo
aplicirati na Županiju.
Pitanje postavlja vijećnica Vujić, vezano uz reciklažno dovorište; postoji li kakav plan i kakvog tipa će
biti reciklažno dvorište.
Vijećnici će idejni projekt biti dostavljen.
Vijećnik Baćac postavlja pitanje ako je nastavljen projekt uređenja dječjih igrališta s obzirom da su u
jako lošem stanju, a općina će najvjerojatnije postati „prijatelj djece“.
Vijećnik moli da mu se dostavi pismeno ispis koliko je po osnovi za politički rad isplaćeno svim
strankama i nezavisnim vijećnicima za 2017. godinu.
Načelnik odgovara vijećniku da će se krenuti u uređenje igrališta, prvo je na redu u Velim Dražicama
za čije će se saniranje, tj.izgradnju izdvojiti od 200.000-250.000 kuna.
Za riječ se javlja ranije prozvani vijećnik Radetić koji odgovara vijećnici Radetić-Tomić radi
prozivanja za sukob interesa (u tč. 7) naglašavajući da nije vlasnik, već suvlasnik tvrtke Geo- Rad u
udjelu od 33%. Vijećnik govori da je tražio mišljenje javne pravobraniteljice za sukob interesa i dobio
je dopis koji je dostavio Općini te je moguće da joj se isti dostavi na uvid. U njemu je spomenuto da
kao vijećnik nije u sukobu interesa da obavlja poslove s lokalnom samoupravom.
Vijećnik Ban moli da se oglasni stup ispred čitaonice u Dražicama premjesti ukoliko je to moguće i
zanima ga da li su planirane kakve aktivnosti za obilježavanje 25. godišnjice Općine Jelenje.
Načelnik odgovara na pitanja vijećniku.
Vujić postavlja pitanje u vezi predmeta osoba koji su kupovali zemljišta u općinskom vlasništvu.
Pročelnica odgovara da sve ovisi o državnom odvjetništvu, a svi su predmeti su predani odvjetničkom
uredu.
Predsjednik Vijeća raspušta sjednicu u 22:54 h.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Vijeća

Andrea Sudan

Luka Zaharija, prof.
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