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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 024-02/22-01/07 

URBROJ: 2170-19-01-22-04 

Fužine, 19. srpnja 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

S 09. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U VIJEĆNICI 

OPĆINE FUŽINE DANA 18. SRPNJA 2022. GODINE S POČETKOM U 17:00 SATI. 

 

 

Nazočni: 

 članovi Općinskog vijeća: Valentin Crljenko, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Sabina Urbanc, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš, Tajana 

Kauzlarić Korica 

 

Odsutni:  

 Slavko Starčević 

 Marinko Kauzlarić 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Tea Štimac, viši savjetnik za financije 

 Josipa Vlahović, stručni suradnik za komunalne poslove 

 Emi Bolf Randelj, zapisničarka 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pozdravio je sve nazočne, te utvrdio da je na današnjoj sjednici 

nazočno 7 (sedam) članova Općinskog vijeća, te da će sve donesene odluke biti pravovaljane. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik s 07. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 13. svibnja 2022. godine. 

 

Nitko nije izjavio primjedbu na zapisnik. 

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić Korica) prihvaćen je 

 

zapisnik sa 07. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 
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Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik s 08. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 04. srpnja 2022. godine. 

 

Primjedbu na zapisnik izjavila je gđa. Nataša Blažević Starčević. 

Primjedba na zapisnik je usvojena te će se ista izvršiti u zapisniku.  

 

Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić Korica) prihvaćen je 

 

zapisnik sa 08. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

 

Za vijećnička pitanja prijavili su se:  

1. Nataša Blažević Starčević – dva (2) pitanja 

2. Slobodan Huš – dva (2) pitanja 

 

Slavko Starčević pridružuje se Sjednici Općinskog vijeća (17:07 sati). 

 

Predsjednik Valentin Crljenko ustanovio je da je naknadno zaprimljena jedna točka dnevnog 

reda. Pročitao je dnevni red s nadopunama i otvorio raspravu. 

Nitko se nije javio za raspravu.  

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi Dnevni red s nadopunama. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) prihvaćen je  

Dnevni red: 

 

1. Donošenje Odluke o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Fužine 

2. Donošenje Odluke o darovanju i davanju suglasnosti Općinskom načelniku za 

sklapanje Ugovora o darovanju nekretnine 

3. Vijećnička pitanja 

 

Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je zaprimljen prijedlog Odluke o donošenju VIII. 

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

Općinski načelnik David Bregovac obrazložio je prvu točku dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu.  

Za raspravu se javio g. Slobodan Huš.  

Odgovor na pitanja dao je Općinski načelnik David Bregovac.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Tajana Kauzlarić Korica, Nataša Blažević Starčević i Slobodan 

Huš) donosi se 

 

Odluka o donošenju VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fužine 
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Ad. 2.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o darovanju i davanju 

suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o darovanju nekretnine. 

Općinski načelnik David Bregovac obrazložio je drugu točku dnevnog reda.   

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na pitanje dao je Općinski načelnik David Bregovac. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Odluke o 

darovanju i davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o darovanju 

nekretnine. 

 

Sa 8 (osam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš, Nataša Blažević Starčević, Tajana Kauzlarić 

Korica) donosi se 

 

Odluka o darovanju i davanju suglasnosti Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora o 

darovanju nekretnine 

 

 

Ad. 3.: Vijećnička pitanja 

 

Predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 

 

1. Nataša Blažević Starčević: …“ Postavljam pitanje Općinskom načelniku vezano uz 

autobusnu liniju Bakar – Hreljin – Fužine. Zanima me da li se linija ukida?“… 

- David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Autobusna linija se ukida. Uputili 

smo zahtjev za raskidom Ugovora Komunalnom društvu „Dobra“ u vlasništvu 

Grada Bakra. Temeljem informacije da stanovnici Općine Fužine spomenutu liniju 

koriste malo a Općina Fužine na godišnjoj razini za istu izdvaja 35.000,00 kuna 

smatram da to nije prihvatljivo za Općinu Fužine te smo odlučili raskinuti Ugovor. 

Raskid Ugovora je u tijeku a navedeni financijski iznos probati ćemo iskoristiti za 

vlastitu autobusnu liniju koju trenutno dogovaramo s KTD-om.“… 

 

2. Nataša Blažević Starčević: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku a odnosi se 

na komunalnog redara u Općini Fužine. Zadnji natječaj bio je raspisan u trećem 

mjesecu 2022. godine. Zanima me u kojoj je fazi popunjavanje spomenutog radnog 

mjesta, da li ima zainteresiranih te kakav je plan za dalje?”... 

-    David Bregovac: …“Zahvaljujem se na pitanju. Nažalost, za radno mjesto 

komunalnog redara nema zainteresiranih jer takvo radno mjesto nije primamljivo a 

Općina Fužine nije u mogućnosti ponuditi veću mjesečnu plaću. Na posljednjem 

javnom natječaju zaprimili smo dvije zamolbe međutim kandidati nisu zadovoljili 

kriterije na pismenom djelu ispita. Po povratku pročelnice JUO-a dogovoriti ćemo što 

i kako dalje. Još ne znamo da li ćemo posao preraspodijeliti unutar Jedinstvenog 

upravnog odjela ili raspisati novi javni natječaj u kojem će uvjet biti visoka stručna 

sprema. Zakonski nismo obvezni imati komunalnog redara ali kao malom turističkom 

mjestu bi bio dobrodošao. Tekući poslovi se obavljaju bez zadrške tako što jednom 

tjedno gđa. Vlahović ili g. Šokac izađu na teren i utvrde stanje na terenu.“… 

- Nataša Blažević Starčević: „Tko kontrolira nepropisno parkiranje?” 

- David Bregovac: „Ja!“ 

- Nataša Blažević Starčević: „Naplatu parkiranja?”  
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- David Bregovac: …„Naplatu parkiranja kontrolira KTD a ja nepropisno parkiranje 

na javnim površinama prijavim MUP-u putem aplikacije. Ovim putem zamolio bih sve 

vas ovdje prisutne da i vi učinite isto i to iz razloga kako bismo uveli red a ne 

kažnjavali ljude.“… 

 

3. Slobodan Huš: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku. Odnosi se na dostavljene 

račune od strane KTD-a. Naime, obračun je napravljen 30.06.2022. a stanovnici još 

uvijek imaju uplatnicu s dospjećem plaćanja 15.07.2022. stoga im je dostavljena još 

jedna uplatnica da su u manjku odnosno da nisu uplatili sve mjesečne rate. S 

obračunom su trebali pričekati i napraviti ga 15.07.2022. Ovo je zbunnilo mještane 

jer imaju još jednu uplatnicu za platiti a već su dobili novi obračun.  ... 

- David Bregovac: ...” Zahvaljujem se na pitanju. Pitanje ćemo uputiti direktoru 

KTD-a te ćemo Vam proslijediti njegov odgovor.”... 

 

     4.    Slobodan Huš: ...”Upućujem pitanje Općinskom načelniku. Zanima me da li postoji  

            projekt za izgradnju sanjkališta na Plasi?”... 

            - David Bregovac: ...” Zahvaljujem se na pitanju. Prostornim planom određeno je  

            gdje se nalazi sanjkalište te traka koja će uskoro doći.“… 

  

 

Nakon završenih rasprava Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog 

vijeća Općine Fužine u 17:30 sati. 

 

 

         Zapisničarka                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća 

    Emi Bolf Randelj, v.r.                                                                     Valentin Crljenko, v.r. 


