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         REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 

                OPĆINA FUŽINE 

                  Općinsko vijeće 

 

KLASA: 021-05/21-01/07 

URBROJ: 2112/03-01-20-48 

Fužine, 03. prosinca 2021. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

SA 03. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FUŽINE ODRŽANE U 

VIJEĆNICI DOMA KULTURE OPĆINE FUŽINE DANA 03. PROSINCA 2021. 

GODINE SA POČETKOM U 17:00 SATI. 

 

 

Nazočni: 

 članovi Općinskog vijeća: Valentin Crljenko, Slavko Starčević, Dario Colnar, Nataša 

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

 

Odsutni: 

 Marinko Kauzlarić, opravdao izostanak 

 Tajana Kauzlarić Korica, opravdala izostanak 

 

Ostali nazočni: 

 David Bregovac, Općinski načelnik 

 Kristina Piršić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela  

 Josipa Vlahović, stručni suradnik za komunalne poslove 

 Maja Starčević, referent za financije i društvene djelatnosti 

 Tea Štimac, viši savjetnik za financije 

 Jasminka Budiselić, referent za proračun i financije 

 Emi Bolf Randelj, zapisničar 

 predstavnici medija 

 

 

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 i 

može se nastaviti sa radom. 

 

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi zapisnik sa 02. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Fužine od 06. rujna 2021. godine. 
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Nitko nije izjavio primjedbu na zapisnik.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) prihvaćen je  

 

zapisnik sa 02. sjednice Općinskog vijeća Općine Fužine. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko naveo je kako imamo dvije nadopune dnevnog reda, koje će 

biti dodane u dnevni red iza točke 44. 

 

Predsjednik Valentin Crljenko pročitao je dnevni red sa nadopunama te zamolio načelnika 

Davida Bregovca i Pročelnicu JUO-a Kristinu Piršić da ukratko objasne zašto je došlo do 

dvije nadopune dnevnog reda.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko otvorio je raspravu vezanu uz Dnevni red.  

 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko daje na glasovanje predloženi Dnevni red.  

 

Sa 6 (šest) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Slobodan Huš) i 1 (jednim) glasom PROTIV ( Nataša 

Blažević Starčević) prihvaćen je slijedeći dnevni red: 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. – 

30.06.2021.g.  

2. Donošenje Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2021.g.  

3. Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom 

odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2021. godinu  

4. Donošenje I. izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Fužine za 2021. godinu 

5. Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. 

godinu 

6.  Donošenje I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 

2021. godinu  

7. Donošenje Trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Fužine za 2021.g. 

8. Donošenje Trećih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na 

području Općine Fužine za 2021.g. 

9. Donošenje prve izmjene i dopune Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini  

10. Donošenje Drugih izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2021. godinu 

11. Donošenje Prve izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2021. godinu 

12. Donošenje Proračuna Općine Fužine za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.g. 

13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022.godinu 

14. Donošenje Programa mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine 

Fužine 
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15. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju 

Općine Fužine za 2022. godinu  

16. Donošenje Socijalnog programa Općine Fužine za 2022. godinu 

17. Donošenje Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2022. godinu  

18. Donošenje Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. godinu  

19. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 

2022. godinu  

20. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 

2022. godinu  

21. Donošenje Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini 

22. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

23. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Fužine za 2022. godinu 

24. Donošenje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu  

25. Donošenje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

26. Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

27. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

28. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna 

pahulja“ od roditelja–korisnika usluga 

29. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Fužine za 2022. godinu  

30. Donošenje Odluke o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika 

31. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova  

32. Donošenje Odluke o imenovanju službenika za informiranje 

33. Donošenje Rješenja o imenovanju Savjeta potrošača za praćenje cijena javnih usluga 

34. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor 

trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne 

djelatnosti 

35. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor 

trgovačkog društva KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja društvo s ograničenom 

odgovornošću 

36. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Fužine 

za 2022. g. 

37. Donošenje Statuta Općine Fužine 

38. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fužine  

39. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite Općine Fužine za 2021. godinu 

40. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Ureda za turizam pri KTD-u d.o.o. 

Fužine za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. g. 

41. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu DV ,,Snježna pahulja” za 2020. i 

2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g.  

42. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Radio Gorski kotar d.o.o. za 

2020. i 2021.g.  

43. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Centra za poljoprivredu i ruralni 

razvoj PGŽ za 2020. g. i polugodišnje izvješće za 2021. g.   

44. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu MUP-a, PU PGŽ, Policijske postaje 

Delnice za 2021. g.  

45. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Delnice za 2020. g. i 2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g.  
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46. Donošenje Odluke o namirenju tražbnine osigurane založnim pravom 

47. Donošenje Odluke o podnošenju prijedloga za dodjelu nagrada primorsko – goranske 

županije u 2021. godini 

48. Vijećnička pitanja 

 

Za vijećnička pitanja prijavili su se: 

 

• Slobodan Huš ima dva vijećnička pitanja 

• Nataša Blažević Starčević ima dva vijećnička pitanja 

• Sabina Urbanc ima jedno pitanje  

 

 

Ad 1.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021.g. 

Predsjednik Valentin Crljenko zamolio je gđu. Jasminku Budiselić da ukratko objasni ovu 

točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021.g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Polugodišnjeg 

izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021.g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.2021. – 30.06.2021.g. 

 

 

Ad. 2.: 

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Trećih izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Fužine za 2021.g. 

Tea Štimac obrazložila je  prijedlog Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 

2021.g. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Trećih izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Fužine za 2021.g. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na pitanja dali su gđa. Jasminka Budiselić,  Općinski načelnik David Bregovac te  

gđa. Josipa Vlahović.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Trećih izmjena 

i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2021.g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

Treće izmjene i dopune Proračuna Općine Fužine za 2021.g. 

 

Ad 3.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog III. izmjena i dopuna Programa 
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održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Fužine za 2021.g. 

Josipa Vlahović obrazložila je treću točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Fužine za 2021.g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje III. izmjena i 

dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  Fužine za 2021.g. 

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području 

Općine  Fužine za 2021.g. 

 

Ad 4.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog III. izmjena i dopuna 

Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine  za 2021.g. 

Josipa Vlahović obrazložila je četvrtu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu III. izmjena i dopuna Programa 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine  za 2021.g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje III. izmjena i 

dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine  za 2021.g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

III. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine 

Fužine  za 2021.g. 

 

 

Ad 5.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog I. izmjena i 

dopuna Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i 

obrazovanju Općine Fužine za 2021. g.   

Maja Starčević obrazložila je petu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna 

Programa javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju 

Općine Fužine za 2021. g.   
Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje 

I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom i školskom 

odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2021. g.   

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 
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I. izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu 

 

Ad 6.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog I. izmjena i dopuna Socijalnog 

Programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je šestu točku Dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna Socijalnog 

Programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje I. izmjene i 

dopune Socijalnog Programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

I. izmjene i dopune Socijalnog Programa Općine Fužine za 2021. godinu. 

 

Ad 7.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog I. Izmjena i dopune Programa 

javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu.  

Maja Starčević je obrazložila sedmu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje I. Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu.  

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2021. godinu. 

 

 

Ad 8.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu.  

Maja Starčević obrazložila je osmu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa 

javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje I. Izmjene i 

dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2021. godinu. 
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Ad 9.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog I. izmjena i dopuna Programa o 

korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u 2021. g.  

Josipa Vlahović obrazložila je devetu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu I. izmjena i dopuna Programa o 

korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u 2021. g.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje I. izmjena i 

dopuna Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. g.  

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

 

I. izmjene i dopune Programa o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. g. 

 

 

Ad 10.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Drugih izmjena i dopuna 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g. 

Josipa Vlahović obrazložila je desetu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Drugih izmjena i dopuna 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Drugih 

izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g. 

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

Druge izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. g. 

 

Ad 11.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Prvih izmjena i dopuna 

Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na 

području Općine Fužine za 2021. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je jedanaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Prvih izmjena i dopuna Programa 

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Fužine za 2021. godinu 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Prvih izmjena 

i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 

na području Općine Fužine za 2021. godinu. 
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Sa 7 (sedam) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donose se 

 

Prve izmjene i dopune Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2021. godinu 

 

Ad 12.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Proračuna Općine 

Fužine za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.g. 

 

Tea Štimac i Općinski načelnik David Bregovac obrazložili su dvanaestu točku Dnevnog 

reda.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Proračuna Općine 

Fužine za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.g. 

 

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na postavljeno pitanje dala je Tea Štimac.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Donošenje 

Proračuna Općine Fužine za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Proračun Općine Fužine za 2022.godinu i projekcije za 2023. i 2024.g. 

 

 

Ad 13.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Odluke o 

izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu. 

 

Tea Štimac obrazložila je trinaestu točku Dnevnog reda.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Fužine za 2022.godinu. 

 

Nitko se nije javio za raspravu. 

 

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

izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022.godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Fužine za 2022.godinu. 

 

Ad 14.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Programa mjera za 

pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine. 
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Tea Štimac obrazložila je četrnaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu donošenja Programa mjera za 

pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine. 

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Fužine 

 

 

Ad 15.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je petnaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Donošenja Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. 

godinu 

 

Ad 16.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Programa građenja 

komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu.  

Josipa Vlahović obrazložila je šesnaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa građenja komunalne 

infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu.  

 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. 

godinu 

 

Ad 17.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Programa javnih 

potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu. 
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Maja Starčević i Općinski načelnik David Bregovac obrazložili su sedamnaestu točku 

Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa javnih potreba u 

predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. godinu. 

Za raspravu se javio g. Slobodan Huš.  

Odgovor na pitanje dao je Općinski načelnik David Bregovac.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine Fužine za 2022. 

godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program javnih potreba u predškolskom i školskom odgoju i obrazovanju Općine 

Fužine za 2022. godinu 

 

Ad 18.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Socijalnog programa Općine 

Fužine za 2022. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je osamnaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Socijalnog programa Općine 

Fužine za 2022. godinu 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Socijalnog 

programa Općine Fužine za 2022. godinu 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Socijalni program Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad 19.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa javnih potreba Općine 

Fužine u sportu za 2022. godinu. 

Maja Starčević obrazložila je devetnaestu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa javnih potreba Općine 

Fužine u sportu za 2022. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2022. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program javnih potreba Općine Fužine u sportu za 2022. godinu 

 

 

Ad 20.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa javnih potreba Općine 

Fužine u kulturi za 2022. godinu. 
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Maja Starčević obrazložila je dvadesetu točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa javnih potreba Općine 

Fužine u kulturi za 2022. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. godinu.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program javnih potreba Općine Fužine u kulturi za 2022. godinu 

 

Ad 21.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa o korištenju sredstava 

ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. 

godini.  

Josipa Vlahović obrazložila je 21. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa o korištenju sredstava 

ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. 

godini.  

Za raspravu se javila Nataša Blažević Starčević.  

Odgovor na pitanje dao je Općinski načelnik David Bregovac.  

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

korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u 2022. godini.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini 

 

Maja Starčević napušta Sjednicu u 18:00 sati.  

 

Ad 22.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2022. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je 22. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa za 2022. godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 
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Ad 23.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2022. 

godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je 23. točku Dnevnog reda. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Programa korištenja sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Fužine za 2022. 

godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području 

Općine Fužine za 2022. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 

zgrada na području Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad 24.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Programa utroška sredstava 

boravišne pristojbe za 2022. godinu. 

Jasminka Budiselić obrazložila je 24. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu donošenja Programa utroška 

sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Programa 

utroška sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2022. godinu 

 

Ad 25.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Analize stanja 

sustava civilne zaštite Općine Fužine za 2021. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je 25. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Analize stanja 

sustava civilne zaštite Općine Fužine za 2021. godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Analize stanja 

sustava civilne zaštite Općine Fužine za 2021. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Fužine za 2021. godinu 
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Ad 26.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

Josipa Vlahović obrazložila je 26. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Godišnjeg plana 

razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2022. godinu s financijskim 

učincima za trogodišnje razdoblje. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Godišnjeg 

plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2022. godinu s 

financijskim učincima za trogodišnje razdoblje. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fužine za 2022. godinu 

s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

 

Ad 27.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

Josipa Vlahović obrazložila je 27. točku Dnevnog reda.   

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Plana djelovanja u 

području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu 

 

Ad 28.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnom redu. 

Josipa Vlahović obrazložila je 28. točku Dnevnog reda.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Ad 29.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila za 
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naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja–korisnika usluga. 

Tea Štimac obrazložila je 29. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o utvrđivanju mjerila za 

naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja–korisnika usluga. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od roditelja–korisnika 

usluga.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ od 

roditelja–korisnika usluga 

 

Ad 30.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o raspoređivanju 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Fužine za 2022. godinu.  

Kristina Piršić obrazložila je 30. točku Dnevnog reda.  

David Bregovac obrazložio je  prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Fužine za 2022. 

godinu. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o raspoređivanju 

sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine 

Fužine za 2022. godinu. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Fužine za 2022. godinu. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Fužine za 2022. godinu 

 

Ad 31.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o visini koeficijenta za 

obračun plaće službenika i namještenika. 

Kristina Piršić obrazložila je 31. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o visini koeficijenta za 

obračun plaće službenika i namještenika. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

Odluka o visini koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika 
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Ad 32.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za 

ravnopravnost spolova. 

Kristina Piršić obrazložila je 32. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o osnivanju Odbora za 

ravnopravnost spolova. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o osnivanju Odbora za ravnopravnost spolova 

 

Ad 33.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o imenovanju 

službenika za informiranje. 

Kristina Piršić obrazložila je 33. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju službenika 

za informiranje. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

imenovanju službenika za informiranje. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 

 

Ad 34.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o imenovanju 

predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. za 

vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti. 

Kristina Piršić obrazložila je 34. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju 

predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. za 

vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti. 

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

imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva 

KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog 

društva KOMUNALAC d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti 
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Ad 35.:  

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o imenovanju 

predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva KOMUNALAC – 

vodoopskrba i odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću. 

Kristina Piršić obrazložila je 35. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju 

predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva KOMUNALAC – 

vodoopskrba i odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog društva 

KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Fužine u Nadzorni odbor trgovačkog 

društva KOMUNALAC – vodoopskrba i odvodnja društvo s ograničenom 

odgovornošću 

 

Ad 36.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o usvajanju Plana 

upravljanja imovinom u vlasništvu općine Fužine za 2022. g. 

Kristina Piršić obrazložila je 36. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Odluke o imenovanju Odluke o 

usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Fužine za 2022. g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Fužine za 2022. g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Fužine za 2022. g. 

 

Ad 37.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Statuta Općine 

Fužine.  

Kristina Piršić i David Bregovac obrazložili su 37. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Statuta Općine 

Fužine. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević.  

Odgovore na pitanja dala je gđa. Kristina Piršić.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje Statut Općine Fužine. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Statut Općine Fužine 
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Ad 38.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog za donošenje Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Fužine. 

Kristina Piršić obrazložila je 38. točku Dnevnog reda.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu za donošenje Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Fužine. 

Za raspravu se javila gđa. Nataša Blažević Starčević i g. Slobodan Huš.  

Odgovor na pitanje dali su David Bregovac, Kristina Piršić, Valentin Crljenko i Emi Bolf 

Randelj.  

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Fužine. 

 

Sa 5 (pet) glasova ZA (Valentin Crljenko, Sabina Urbanc, Dario Colnar, Nataša Marohnić 

Trglavčnik, Slavko Starčević) i 2 (dva) SUZDRŽANA (Nataša Blažević Starčević, Slobodan 

Huš) donosi se 

 

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Fužine 

 

Ad 39.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu Ureda za turizam pri KTD-u d.o.o. Fužine za 2021. godinu i Plana poslovanja 

za 2022. g. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća 

o radu Ureda za turizam pri KTD-u d.o.o. Fužine za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2022. 

g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu Ureda za turizam pri KTD-u d.o.o. Fužine za 2021. godinu i Plana 

poslovanja za 2022. g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Ureda za turizam pri KTD-u d.o.o. Fužine za 

2021. godinu i Plan poslovanja za 2022. g. 

 

Ad 40.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu DV ,,Snježna pahulja” za 2020. i 2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g. 

David Bregovac obrazložio je prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o radu DV ,,Snježna 

pahulja” za 2020. i 2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g. 

Predsjednik Slavko Starčević otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća o 

radu DV ,,Snježna pahulja” za 2020. i 2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu DV ,,Snježna pahulja” za 2020. i 2021. g. i Plana poslovanja za 

2022. g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 
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Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu DV ,,Snježna pahulja” za 2020. i 2021. g. i Plan 

poslovanja za 2022. g. 

 

Ad 41.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu tvrtke Radio Gorski kotar d.o.o. za 2020. i 2021.g. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća 

o radu tvrtke Radio Gorski kotar d.o.o. za 2020. i 2021.g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Radio Gorski kotar d.o.o. za 2020. i 2021.g. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Radio Gorski kotar d.o.o. za 2020. i 

2021.g. 

 

Ad 42.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ  za 2020. g. i polugodišnje 

izvješće za 2021. g. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća 

o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za 2020. g. i polugodišnje izvješće za 

2021. g. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ za 2020. g. i 

polugodišnje izvješće za 2021. g.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ 

za 2020. g. i polugodišnje izvješće za 2021. g 

 

Ad 43.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu MUP-a, PU PGŽ, Policijske postaje Delnice za 2021. g.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća 

o radu MUP-a, PU PGŽ, Policijske postaje Delnice za 2021. g.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu MUP-a, PU PGŽ, Policijske postaje Delnice za 2021. g.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu MUP-a, PU PGŽ, Policijske postaje Delnice za 

2021. g. 
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Ad 44.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

izvješća o radu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Delnice za 2020. g. i 2021. g. i 

Plana poslovanja za 2022. g.  

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Zaključka o prihvaćanju izvješća 

o radu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Delnice za 2020. g. i 2021. g. i Plana 

poslovanja za 2022. g.  

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

prihvaćanju izvješća o radu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Delnice za 2020. g. i 

2021. g. i Plana poslovanja za 2022. g.  

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Delnice za 2020. g. i 2021. g. i Plan poslovanja za 2022. g. 

 

Ad 45.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Odluke o namirenju tražbnine 

osigurane založnim pravom. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

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

namirenju tražbnine osigurane založnim pravom. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o namirenju tražbnine osigurane založnim pravom 

 

Ad 46.:    

Predsjednik Valentin Crljenko iznosi da je primljen prijedlog Donošenje Odluke o podnošenju 

prijedloga za dodjelu nagrada primorsko – goranske županije u 2021. godini. 

Predsjednik Valentin Crljenko otvara raspravu o prijedlogu Donošenje Odluke o podnošenju 

prijedloga za dodjelu nagrada primorsko – goranske županije u 2021. godini. 

Nitko se nije javio za raspravu. 

Predsjednik Valentin Crljenko zatvara raspravu i daje na glasovanje donošenje Donošenje 

Odluke o podnošenju prijedloga za dodjelu nagrada primorsko – goranske županije u 2021. 

godini. 

 

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

Trglavčnik, Slavko Starčević, Nataša Blažević Starčević, Slobodan Huš) donosi se 

 

Odluka o podnošenju prijedloga za dodjelu nagrada primorsko – goranske 

županije u 2021. godini 

 

Ad 47.: Vijećnička pitanja 

Slijedom prijave predsjednik Valentin Crljenko poziva vijećnike da upute vijećnička pitanja. 
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1. Slobodan Huš: …“Postavljam pitanje Općinskog načelniku vezano uz pitanje ceste na 

relaciji Mostići – Čoka. Zanima me do kada će trajati radovi? Radovi su trebali završiti 

13.11.2021. godine. Cesta nije dobro pripremljena za prometovanje u zimskim uvjetima. To je 

zapravo, šumski put. U obraćanju na RGK zamolili ste nas da budemo strpljivi ali što je s 

automobilima koji svakodnevno moraju prometovati tom dionicom. Isti problem javlja se i na 

dijelu ceste Vrata - Fužine, odnosno od vrha Jame do samog skretanja. Zašto se nije moglo 

napraviti da se spomenuta dionica ceste završi i pusti u korištenje pa nakon toga krene s 

radovima na drugom dijelu? Još jednom postavljam pitanje kada će se završiti radovi? 

Najbolji primjer je cesta u mjestu Vrata koja je cijelu prošlu zimu bila „razrovana“ a na 

proljeće su radove završili u roku od dva dana. Također, sinoć je pao snijeg. Ralice nisu 

mogle očistiti cestu od vrha Jame do skretanja za Čoku, a na cesti Čoka – Mostići bilo je 

problema s teretnim vozilima.“… 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Plan je bio da do tada završe radove. Međutim, taj 

rok je izvođač radova „probio“. Ja se duboko nadam da će radovi završiti do polovice 12. 

mjeseca ukoliko to vremenski uvjeti budu dozvoljavali. Situacija s građevinarima je takva da 

ovise o broju radnika koji im stalno odlaze i dolaze. A nažalost, sukladno potpisanom 

Ugovoru s Županijskim cestama mi kao Općina na takve stvari ne možemo previše utjecati. U 

ovom trenutku je to sve što možemo napraviti. Meni je žao i ja se ispričavam u ime cijele 

Općine, svim ljudima na tome ali jednostavno projekt je takav. Problem nam predstavljaju 

ceste koje su veoma uske. Da smo išli na opciju prometovanja bez obilaznog puta već cestom 

Mostići, opet bi bilo negodovanja jer bi se stvarale velike gužve kada bi se jedan trak ceste 

zatvorio. Danas sam razgovarao s izvođačem radova i zamolio ga da u što kraćem roku krenu 

s asfaltiranjem. Također, ukoliko postoji upit za naknadu štete na automobilima, ovim putem 

pozivam sve da Zahtjev za naknadu štete upute Općini Fužine a mi ćemo ga onda proslijediti 

nadležnim institucijama.“…  

 

2. Slobodan Huš: …“Moje drugo pitanje odnosi se na dekoraciju po stupovima javne 

rasvjete. Primjerice, u naselju Slavica postavljena su samo tri elementa, u naselju Belo Selo 

četiri dekorativna elementa s tim da je od trgovine u Vratima do korita na Belom Selu 

postavljen samo jedan dekorativan element i to kod skretanja za SRC Gmajnu. Dobio sam 

pitanja mještana da li su oni građani drugoga reda, što su oni skrivili? Također, zanima me 

tko određuje gdje će se postaviti dekoracija na električnim stupovima?...“ 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Spomenuta dekoracija bila je postavljena i prije 

mog mandata. Za vrijeme mog prošlog mandata mi smo kupili nešto više dekoracije što još 

uvijek nije dostatno. Jednostavno si ne mogu dozvoliti da trošim novce na dekorativnu 

rasvjetu a nemamo novaca za poduzetnike. Ova rasvjeta nas košta preko 100.000,00 kuna 

godišnje i to je lijepo, ali naš proračun je premalen da bismo mogli više kupiti. Nitko ovdje 

nije stanovnik drugog reda i ja bih volio da naš advent bude kao onaj u Opatiji ali 

jednostavno nam trenutno financijsko stanje to ne dopušta.„…  

 

3. Nataša Blažević Starčević: …“Prije mjesec dana razriješena je direktorica društva i 

imenovan je novi direktor. Ovih dana do nas je došla informacija da je i novi direktor dao 

otkaz. Zanima me da li je to istina i iz kojih razloga je novi direktor dao otkaz?“… 

- David Bregovac: …“Hvala na pitanju. Nažalost, istina je da je novi direktor g. Ante 

Ljubetić podnio ostavku.  Razlog tomu je što više nije mogao trpjeti neugodnosti uzrokovane 

objavom članka, pretpostavljam vaše stranke, vezanih uz probleme unutar KTD-a i neugodne 

pozive koji su mu pristizali. Još je istaknuo da on tako ne može i ne misli raditi jer to nije 

njegov stil rada. Sada ćemo, sukladno Aktu o osnivanju, sazvati Skupštinu, nakon koje će se 
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raspisati natječaj za imenovanje novog direktora. Nadam se da će novi direktor biti osoba na 

koju neće utjecati natpisi na Facebook stranici a naša intencija je imati komunalno poduzeće 

koje će biti na zadovoljstvo svih mještana.“… 

- Nataša Blažević Starčević: …“Očito se naše informacije razlikuju. Prema mojim 

informacijama došlo je do svađe između vas dvojice te je u tom trenutku dao otkaz. Također, 

nije htio potpisati papire koje ste vi htjeli da potpiše. Obećali ste mu nešto drugo što se sad na 

kraju realiziralo. To je sada u kratko vrijeme treći direktor koji prolazi kroz KTD i rekla bih 

da tu postoje neki drugi problemi koji nisu baš jednostavni.“... 

- David Bregovac: …“Moram reagirati na ove laži i neistine. Ne znam zašto vam treba loša 

politička promocija. Ja sam načelnik Općine Fužine i kao takav nemam nikakvu ingerenciju 

po pitanju skupštine, osim što imam ugovore o održavanju Općine Fužine koji su sukladni 

Zakonu, Programu i Proračunu Općine Fužine. Kako vas nije sram ići tako nešto govoriti? Ja 

ne znam što je dogovarano s direktorom osim da dobije 9.000,00 kuna bruto plaću i da ima 

apsolutno otvorene ruke unutar KTD-a po pitanju unutarnje kadrovske politike. Njemu sam 

rekao isto što i bivšoj direktorici: Tu smo za vas. Zajedno ćemo pronaći novce i razvijati naš 

KTD koji je potreban Općini Fužine a ne meni. Štoviše, u financijskom smislu ne treba niti 

Općini Fužine s obzirom da postoji Komunalac Delnice koji može brinuti o smeću ali i druge 

firme koje su zainteresirane da obavljaju njihov posao. Tada bi se KTD stavio na tržište ali 

mi to ne želimo jer nam je u interesu da ljudi nastave i dalje raditi ondje.  

 

4. Nataša Blažević Starčević: …“Odustajem od drugog pitanja.“… 

 

5. Sabina Urbanc: …“Odustajem od pitanja s obzirom da je kolega Huš postavio isto pitanje 

koje sam i ja namjeravala postaviti.“… 

 

Nakon završenih rasprava po točkama dnevnog reda predsjednik Valentin Crljenko zahvalio 

se svima na suradnji i zaželio Sretan Božić i uspješnu Novu godinu.  

 

Predsjednik Valentin Crljenko zaključuje sjednicu Općinskog vijeća Općine Fužine u 19:00 

sati. 

 

 

Zapisničar                                                                                                 Predsjednik 

 

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


