ZAPISNIK
SA XVII. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JELSA
održane dana 08. lipnja 2020.g.
Sjednica je započela u 19,00 sati u prostorijama Vijećnice Obćinskog doma u
Jelsi.
Na početku sjednice utvrđen je kvorum obzirom da sjednici prisustvuju
vijećnici:
1. Ivan Grgičević, predsjednik
2. Anita Drinković
3. Tihana Beroš
4. Ivo Božiković
5. Jakša Damjanić
6. Jure Gurdulić
7. Željka Barbić-Peronja
8. Nikica Šišejković
9. Anabela Viličić
10. Ružica Visković
1.
2.
3.

te su odsutni slijedeći vijećnici:
Ivo Duboković
Marijo Kotoraš
Ivica Plenković

Ostali prisutni :
- Nikša Peronja – Općinski načelnik Općine Jelsa
- Vlatka Buj, zamjenica Općinskog načelnika Općine Jelsa
- Ivica Keršić – pročelnik JUO Općine Jelsa
- Nene Mišković, Voditeljica Odsjeka za Proračun i financije
- Mirjam Šurjak Pavičić– Voditeljica Odsjeka za opće posl. i društvene djel.
JUO Općine Jelsa
- Ana Matijašević – referent u JUO Općine Jelsa
- Niko Salamunić, dir. društva Jelsa plus d.o.o., Jelsa
- Toni Damjanić, dir. društva Jelkom d.o.o., Vrboska
- Niko Salamunić, dir. društva Jelsa plus d.o.o., Jelsa

Predsjednik Vijeća predložio je dnevni red kao u Pozivu za sjednicu.
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Vijećnica A. Drinković predložila je uvrštavanje dviju dodatnih točaka u dnevni
red sjednice, i to:
- Prijedlog Odluke o smanjenju visine komunalne naknade za poslovne
prostore i građevinska zemljišta za 50%;
- Prijedlog dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (radno vrijeme i glazba
ugostiteljskih objekata van naselja).
Vijećnica A. Drinković također smatra da ukoliko postoji volja Vijeća da je moguće
smanjivanje komunalne naknade i za ugostiteljske objekte i za iznajmljivače.
Slijedom navedenog predloženi dnevni red izgleda kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika sa XVI. sjednice Općinskog vijeća.
2. Vijećnička pitanja.
3. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza za
korištenje javnih površina na području Općine Jelsa.
4. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja naknade za
koncesijska odobrenja na podruĉju Općine Jelsa
5. Odluka o imenovanju ravnateljice Općinske knjiţnice i čitaonice Jelsa.
6. Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o poslovanju društva Hvarski
vodovod d.o.o.
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 5651 k.o.
Jelsa.
8. Prijedlog Odluke o ustupanju projektne dokumentacije tvrtki „HEP-ODS“ ,
„Elektrodalmacija Split“.
9. Prijedlog Odluke o ustupanju tehničke dokumentacije za izgradnju zaštitnih
pomorskih građevina i uređenja obalnog pojasa na lokaciji Zavala – Lučkoj
upravi Splitsko-dalmatinske županije.
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Urbanistiĉkog plana uređenja br.
III Zastražišće-Raskovica-T2.
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o
suradnji na projektu„Sunčana elektrana Gdinj“.
12. Prijedlog Odluke o smanjenju visine komunalne naknade za poslovne
prostore i građevinska zemljišta za 50%;
13. Prijedlog dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (radno vrijeme i glazba
ugostiteljskih objekata van naselja).

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno.

Ad. 1.) Vijećnik J. Gurdulić primjetio je da je u Zapisniku sa XVI. sjednice Općinskog
vijeća omaškom navedena i gđa. Anabela Viličić, iako ista nije prisustvovala sjednici.
Primjedba je prihvaćema te je zapisnik zajedno sa istom primjedbom usvojen
jednoglasno.
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Ad. 2.) Vijećnička pitanja.
Prije samih vijećničkih pitanja, načelnik je izvijestio o aktualnim pitanjima od
poslijednje sjednice do danas, te rekao :
- da smo do sada, skoro 4 mjeseca od izbijanja pandemije, imali samo dva
slučaja oboljelih od korona virusa, te da su to ljudi koji su stigli iz inozemstva,
gdje su se zarazili, no poštivali su u potpunosti mjere samoizolacije, te stoga
nismo imali daljnjeg širenja virusa;
- pohvalio je Stožer civilne zaštite Općine Jelsa, gosp. I. Dejanovića, gosp. I.
Grgičevića, a posebno gđu. V. Peronja, zamjenicu načelnika, koja je zbog
zabrane napuštanja mjesta prebivališta bez posebnih propusnica, dnevno
izdavala i do 200 propusnica našim građanima, koji su zbog raznih nužnih
razloga morali putovati unutar otoka ili van njega;
- da se po ESCO modelu vrši se izmjena tijela javne rasvjete na području Općine
Jelsa;
- da se upravo se realizira i dugo očekivani projekt vodopskrbe istočnog dijela
Općine vrijedan cca. 16 milijuna kuna +PDV,
- istaknuo je da na žalost i ove godine imamo problem sa ogromnom količinom
smeća, posebice krupnog otpada i zelenila, koju ljudi nekontrolirano odlažu
na oko kontejnera iako svako kučanstvo ima jednom godišnje pravo na
besplatan odvoz krupnog smeća. Obzirom na zabrane kretanja zbog korona
virusa, taj se je problem ove godine jedino pojavio nešto kasnije, upravo sad
početkom mjeseca, no u suradnji sa Jelkom–om nastojimo odoliti i tom
izazovu;
- izvijestio je da je krajem lipnja planirana i isporuka vrijednog navalnog
vatrogasnog vozila DVD-u Jelsa, nabavljenog na lizing putem Općine Jelsa, iz
sredstava namijenih DVD-u;
- da smo na natječaju LAG-a Škoji dobili i 600.000 kn za šetnicu u Jesli, te da
radovi trebali započeti nakon ljeta;
- da su započeli i radovi na reciklažnom dvorištu, koji bi trebali trajti nekih
cca.75 dana, te ćemo time biti prvi na otoku, a njegovom izgradnjom ostvatiti
će se i preduvjeti za daljnje provođenje programa gospodarenja otpadom;
- da smo na natječaju Ministrstva kulture za nastavak investicije
Vinogradarskog muzeja u Pitvama za ovu godinu bili dobili pvotnu odluku
na 1 milijun kuna, no da je sada očigledno zbog korona virusa taj iznos
prepolovljen;
- da smo od FLAG-a ŠKOJI na natječaju dobili sredstva za izgradnju zgrade
Ribarskog muzeja u Vrboskoj, no da je isti projekt potrebno predfinacirati, te
ćemo još vidjet, obzirom na nesigurnu situaciju sa predstojećom turističkom
sezonom u uvjetima pandemije korona virusa, kakvi će biti prihodi Općinskog
proračuna te da li ćemo to i uspjeti isfinancirati;
- da je spreman i natječaj JELKOM-a za kupnju grobnih mjeta na Groblju u
Vrboskoj;
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-

-

-

da se otvaranje jaslica već dosta odužilo, a zbog problema sa ishodovanjem
dokumentacije, zbog korona virusa i dr., no da se nadamo da ćemo isti otvoriti
do Dana općine tj. početka nove pedagoške godine;
da je na pomorskom dobru zbog jake bure i ove zime nastala velika šteta na
brojnim malim lučicama i privezištima za brodove, no da se do sada već puno
toga i saniralo;
da smo na natječaju Minitarstva regionalnog razvoja dobili i sredstva u iznosu
od 500.000 kn za dodatno uređenje igrališta u Svirčima.

Za postavljanje vijećničkih pitanja riječ su zatražili slijedeći vijećnici: J. Gurdulić, J.
Damjanić i N. Šišejković.
Vijećnik J. Gurdulić želi ukazati na činjenicu da dolazi sezona, a da je mjesto Jelsa u
potpunosti neuređeno, te navodi
a) da se već dvije godine obećava zasaditi palma u praznoj jeruli nasred rive, no
nikako da se to i dogodi;
b) da su jerule na novoj rivi također u groznom stanju, bez cvijeća, pune trave, te da
je sada primejtio da su ugostitelji sami počeli uređivati jerule blizu svojih štekata,
naravno kako ko želi,
c) da je trava u nekadašnjem parku ipred bivšeg pristaništa za katamarane nasred
rive također u groznom stanju, kao i cijeli taj prostor,
te smatra da takav odnos prema zelenim površinama koje imamo na rivi stvarno nije
prihvatljiv.
Načelnik je prihvatio kritiku, potvrđujući da u tome ima istine, da se sa radovima na
uređenjuzelenih površina kasni što iz objektivnih što iz subjektivnih razloga, da je za
uređenje potrebno nekih 30-tak dana, no da sa gđicom. Lazaneo koja je duže vrijeme
bila odsutna je sada ipak dogovoren ii taj posao, te da će se realizaciji pristupiti
odmah. Inače ističe da smo neke probleme na zelenimpovršinama još prošle godine
trajno riješili, pa ćemo tako ove godine imati manje posla, te su tako uređene staze po
parku, park je osvjetljen, nema više blata, a uspjeli smo za razliko od mnogih
primorskih gradova spasiti i 130 palmi od nametnika palmine pipe.
Vijećnik J. Damjanić je pitao:
a) da li postoji mogućnost smanjenja ili oslobađanja od plaćanja komunalne naknade
za hotelske kuće, koje će po svoj prilici ove godine zbog korona viruusa u najmanju
ruku otežano poslovati.
Načelnik je odgovorio da su se o tome već vodili razgovori, no da će se i ta tema
raspraviti kroz već predloženu dopunsku točku dnevnog reda.
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Vijećnik N. Šišejković :
a) ističe da je riva u Vrboskoj urušena na više mjesta, a da je ono što je
popravljeno po njemu loše napravljeno, te pita postoji li nekakva skica po kojj se
radi ili izvođač radi po svom nahođenju, te da li je nastavak radova sada
zaustavljen zbog velikog broda koji je tamo ostavljen, a naglašava da je sada na
tom pdručju izvučen i još jedan brod s kabinom;
b) da su u Vrboskoj postavljeni znakovi zabrane prometa, no da se unatoč tome
prometuje kao da ih nema, te da čak u tome prednjače ugostitelji koji se ponašaju
kao da imaju stalnu dozvolu, iako gostiju već nešto ima u mjestu i stvarno nije
primjereno da automobili i motori prolaze non stop, a ujedno se i parkira gdje tko
hoće;
c) da je stara cesta od Vrboske prema Basini u groznom stanju, puna rupa i toliko
obrasla ralinjem sa strane, da praktički za prometovanje ostaje širina jedne trake,
da se je prije taj dio bar povremeno pokosio, a da se ove godine ni to nije uradilo,
te da se o tom dijelu očigledno ne brine ni ustanova Agencija za upravljanje
starogradskim poljem, mada je i to dio „AGER-a“, pa čak ni novi ravnatelj iste po
tome nije ništa napravio;
d) da je sitaucija sa problemom odvoda otpadnih voda nalokaciji između Caffe
bara Paparazzo i Pizzerie Škojić sada pod kontrolom, no da je sada nedaleko od
tog mjesta Riva propala.
Načelnik je odgovorio:
a) da je napravljena sanacija rive u Vrboskoj i to u dužem dijelu nego što je bilo
prvotno predviđeno, da je statički posao dobro odrađen, no da je izvođač
očigledno propustio postaviti dvije ploče, te da je obećao isto ispraviti, što unatoč
čestim razgovorima, nikako da stvarno i napravi;
b) da je zatvaranje rive zaduženo društvo Jelsa plus, koje je postavilo znakove
po zahtjevu Mjesnog odbora Vrboska, dok se oni koji parkiraju na rivi nastoje
dovesti u red izdvanjem opomena i kazni od strane prometnog redara, koji u
Vrbosku dolazi svaki put po pozivu a i redovito naravno onoliko učestalo koliko
je to moguće;
Direktor društva Jelsa plus,d.o., gosp. N. Salamunić je rekao da je očekivao da će
postavljanje znakova za sada biti dovoljno te da će se zabrana poštivati, te nisu
postavljeni stupići, no obzirom da to očigledno nije tako, obećao je postavljanje
stupića tj. fizičke prepreke na ulazima na rivu u Vrboskoj, no smatra da će onda
biti potrebno možda angažirati i BOBI-je za rad na tim punktovima;
c) Načelnik je također odgovorio da je stara cesta prema Basini, cesta van naselja
koja se nastoji povremeno održavati, te je tako ¼ ceste prošle godine i asfaltirana,
a da će e i ove godine pokrpati najkritičnija mjesta.
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Predsjednik vijeća, gosp. I. Grgičević predlaže da se najveće rupe betoniraju ili
da se dogovori sa Županijskim cestama da oni to pokrpaju asfaltom, te da se
traktor za košenje trave što prije pošalje i na tu lokaciju (ako je u funkciji), jer
smatra da je osnovno prvo cijelu duljinu ceste pokositi.
d) da će se taj dio konačno kvaliteno sanirati u sklopu projekta izgradnje
kanalizacijskog sustava, no da će za sada Jelsa plus to pogledat, te po potrebi
cijelom širinom ceste izbetonirati, kao privremeno rješenje.

Ad. 3. i ad. 4 (i Ad. 12) Načelnik je predložio da se Odlukom o djelomičnom
oslobađanju od plaćanja poreza za korištenje javnih površina na području Općine
Jelsa te Odlukom o djelomičnom oslobađanju od plaćanja naknade za koncesijska
odobrenja na području Općine Jelsa, sve za 2020.g. odobre oslobođenja u iznosu od
30 % kao mjere pomoći gospodarstvu na području Općine Jelsa radi ublažavanja
posljedica epidemije korona virusa (COVID-19).
On smatra da su to realni prijedlozi u ovom trenutku, obzirom da je lokalnoj upravi
već mjerama Vlade u ovim izvanrednim okolnostima, a koje se tiču oslobađanja ili
odgode obveze plaćanja poreza, oduzet najtemeljniji prihod, a to je porez na
dohodak.
No, ako se pokaže da je turistička sezona stvarno bila loša, moguće je i povećanje
istih oslobađanja na slijedećoj sjednici vijeća za dodatnh 20%. No, to je odluka koju
je po njemu potrebno još jednom preispitati tijekom turističke sezone.
Nakon kraće rasprave, prijedlozi su prihvaćeni sa 9 (devet) glasova „ZA“ i jedan glas
„SUZDRŽAN“ (vijećnik J. Gurdulić).
AD. 12) Zbog slične tematike raspravljena je i predviđena dopunska točka 12.
dnevnog reda odluka o smanjenju komunalne naknade – oslobađanje od 50% za
2020.g.
Načelnik je ujedno predložio da obzirom na sva ova oslobađanja koja su već
usvojena, te na donesene Vladine mjere, pričekamo sa donošenjem odluke o
oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, dok ne vidimo da li će sezona stvarno
biti loša, te se onda umjesto oslobađanja za prva dva tromjesječja, može razgovarati o
eventualnom oslobađanju od plaćanja trećeg i četvrtog tromjesječja.
Vijećnici su se složili s ovim prijedlogom načelnika.

Ad. 5.) Načelnik je objasnio da je sukladno zakonu on sproveo natječaj za ravnatelja
knjižnice, da je jedina molba koja je pristigla bila molba dosadašnje v.d. ravnateljice,
gđe. Maje Vukić, čije se imenovanje stoga sada i predlaže ovom Vijeću sukladno
Zakonu.
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Prijedlog Odluke o imenovanju Maje Vukić iz Jelse, ravnateljicom Općinske
knjižnice i čitaonice Jelsa na vrijeme od 4 (četiri) godine prihvaćen je jednoglasno,
kako je dostavljen u materijalima za sjednicu.

Ad. 6.) Prijedlog Zaključka o razmatranju Izvješća o poslovanju društva Hvarski
vodovod d.o.o., Jelsa.
Načelnik je objasnio da se radi o zakonskoj obvezi, a u materijalima je uz samo
Izvješće o rezultatima poslovanja dostavljeno i Izvješće neovisnog revizora LIST
d.o.o., Split.
Vijećnici su jednoglasno zaključili da se prima na znanje Izvješće o rezultatima
poslovanja društva Hvarski vodovod d.o.o.,Jelsa za 2019.g., prethodno usvojeno na
Skupštini društva, dana 04.05.2020.g.
Vijećnica A. Drinković je pitala, obzirom da je u zapisniku sa prošle sjednice
pročitala da će se radovi na izgradnji sustava odvodnje izvoditi na više lokacija
istovremeno, da li se već zna gdje će se točno i kada izvoditi radovi.
Direktor društva Hvarski vodovod, gosp. I. Grgičević, je objasnio da će se sa
radovima započeti 01. 10. o.g., te da bi radovi trebali trajati 3 godine. Da će radove
stoga izvoditi 3 izvođača na 5-6 gradilišta istovremeno, a da će se u realizaciju
projekta uključiti i djelatnici društava Hvarski vodovod i Jelsa plus, zbog spajanja i
prespajanja instalacija, no da se konkretni termini i lokacije radova još imaju
dogovoriti sa jedinicama lokalne samouprave te će biti određeni posebno izrađenim
Dinamičkim planom izvođenja radova.

Ad. 7.) Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu č.zem. 5651
k.o. Jelsa, površine 15 m2, obraložio je načelnik i gđa. Šurjak – Pavičić. Oni su
objasnili da se radi o dijelu čestice koji nije u funkciji puta, već je u posjedu obitelji
Stjepana Tomića, iz Jelse, još od 1968.g., te predstavlja dio dvorišta obiteljske kuće,
iako je u zemljišnim knjigama upisan kao put.
Prijedlog Odluke prihvćen je jednoglasno, kako je dostavljen u materijalima za
sjednicu, uz primjedbu vijećnika J. Gurdulića, da se po tko zna koji put na vijeće
stavljaju odluke vezane uz imovinu Općine bez mišljenja nadležnog mjesnog odbora,
iako je na sjednicama odavno naglašeno da će to biti pravilo rada ovog Vijeća.

Ad.8.) Prijedlog Odluke o ustupanju projektne dokumentacije tvrtki „HEP-ODS“,DP
„Elektrodalmacija Split“, objasnio je načelnik.
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On je izvijestio da je Općina Jelsa investirala u izradu četiriju geodetskih podloga te
četiri glavna projekta za priključne energetske SN kabele za potrebe elektrifikacije
istočnog područja Općine Jelsa, te da se sada predlaže iste projekte u cilju što brže
realizacije projekta bez naknade ustupiti društvu HEP-ODS, DP Elektrodalmacija
Split, Poljička cesta 73, Split, za potrebe ishođenja građevinskih dozvola.
Prijedlog Odluke o ustupanju predmetne projektne dokumentacije bez naknade
prihvaćen je jednoglasno kako je dostavljen u materjalima za sjednicu.
Ad. 9.) Prijedlog Odluke o ustupanju tehničke dokumentacije za izgradnju zaštitnih
pomorskih građevina i uređenja obalnog pojasa na lokaciji Zavala – Lučkoj upravi
Splitsko-dalmatinske županije, takđer je obrazložio načelnik.
Objasnio je da je Općina Jelsa investirala i u ovu projektnu dokumentaciju, izradivši
Elaborat zaštite okoliša , te Idejni i Glavni projekt koji se sada prdlaže bez naknade
ustupiti Lučkoj upravi SDŽ, kako bi se moglo pristupiti realizaciji istog projekta.
Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno kako je dostavljen u materijalima za
sjednicu.

Ad. 10.) Načelnik je objasnio da je inicijativu za donošenje Odluke o izmjeni
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja br. III Zastražišće-Raskovica-T2
pokrenuo izrađivač, da se radi o izmjeni samo čl. 2. koji govori o pravnoj osnovi za
izradu UPU-a, te da samu izradu plaćaju investitori.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi UPU-a br. III. Zastražišće – Raskovica
–T2 prihvaćen je jednoglasno, kako je dostavljena u materijalima za sjednicu.
Ad. 11.) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Sporazuma o
suradnji na projektu „Sunčana elektrana Gdinj“.
U raspravu se uključila vijećnica A. Drinković koja ističe da nije protiv sunčane
elektrane, no da joj nije jasan interes Općine Jelsa u ovom sporazumu. Naime,
naglašava da se informirala kod stručnjaka iz tog područja, te da smatra da ovako
Općina kreditira HEP, da je 20 MW neprimejerena priključna snaga, koja se ne može
distribuirati kroz postojeće dalekovode, te da Općina Jelsa tu struju neće moći
koristiti, dok će HEP proizvodti i izvoziti struju.
Predsjednik vijeća i načelnik smatraju da je za Općinu to dobra stvar, te da je zeleno
„in“, te je stoga dobro da uopće postoji sunčana elektrana na našem području.
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Vijećnica A. Drinković smatra da je Sporazum jako loš za Općinu Jelsa, da se nigdje
ne spominje ni visina zakupnine, koja po njenim saznanjima također nije realna, tj. da
je premala, a smatra da bi mi trebali ovim sporazumom zaštiti i interese tih građana.
Ona smatra da Općina ne bi trebala preuzeti na sebe obveze osiguranja loakcije u PPu, izrade dokumentacije i ishođenja dozvola, već da bi to trebao napraviti investitor
HEP kao i vlasnici Društva Sunčana elektrana Gdinj, d.o.o. koji će od ovog projekta
imati konkretne koristi. Ona predlaže da npr. Općina Jelsa putem svojeg
komunalnog društva bar zatraži određeni udio u toj tvrtci.
Vijećnica R. Visković objašnjava da Općina Jelsa ne može utjecati na visinu
zakupnine, jer je to stvar dogovora između zakupodavca i zakupoprimca.
Načelnik objašnjava da je ovo načelni sporazum u duhu programa Vlade i HEP-a i
strategije samodrživih i energetski samodostatnih otoka, koji nama kao turističkoj
destinaciji a i općenito samo može biti od koristi. On navodi da se takvi se projekti
rade i na drugim otocima kao što su Cres, Krk, Brač i Korčula.
Predsjednik vijeća smatra da nisu dovoljno stručni za tehničke detalje, te
mogućnosti korištenja tako proizvedene struje, no poziva gđu. A. Drinković da ako
ima koje konkretne stručne podatke da bi ih trebala proslijediti načelniku kako bi se
on mogao postaviti prema HEP-u u daljnjim pregovorima.
Vijećnica A. Drinković smatra da u Sporazumu nedostaju dvije osnovne informacije,
a to je visina zakupnine te podatak da li mi možemo koristiti tu struju, te da stoga
iako nema ništa protiv same ideje o solarnoj elektrani, ipak ne može glasovati za
ovakav Sporazum.
Prijedlog je privaćen sa 9 (devet) glasova „ZA“ i 1 (jedan) „SUZDRŽAN“
(VIJEĆNICA A. Drinković).
Ad. 12.) Prijedlog Odluke o smanjenju visine komunalne naknade za poslovne
prostore i građevinska zemljišta za 50%, raspravljen je na samom početku sjednice
uz druge točke (ad.3. i ad.4.) vezane za mjere pomoći gospodarstvu u izvanrednim
okolnostima pandemije korona virusa.
Ad. 13.) Prijedlog dopune Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (radno vrijeme i glazba
ugostiteljskih objekata van naselja).
Vijećnica A. Drinković predložila je da se ovom Odlukom osim radnog vremena u I
i II zoni odredi i radno vrijeme, kao i ograničenje vremena za glazbu na otvorenom i
sama jačina glazbe i za objekte izvan naselja (u III zoni), a posebno za one u blizini
smještajnih objekata.
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Ona smatra da uobičajeno radno vrijeme za sve vrste barova od 6-2 sata sa
puštanjem glazbe do 1 sat, može vrijediti i za objekte van naselja, no da bi trebalo
posebno ograničiti radno vrijeme i glazbu takvih objekata van naselja koji se nalaze
u blizini smještajnih objekata, te predlaže da to bude najdalje do 21-22 sata, s
ograničenjem jačine glazbe.
Ističe, da je ona, kao voditelj jednog takvog objekta, možda subjektivna, no da
smatra da u takvim područjima nije normalno da jedan bar pušta glazbu do 2 sata u
noći, te da se treba znati gdje su zone za zabavu, a gdje za odmor.
Načelnik je objasnio da smo i prije imali takvih problema, no da on kao načelnik nije
nikada dozvolio, neovisno o kome se radi, da se na takav način maltretira ostale
goste.
On ističe da je, sukladno odredbama postojeće Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
za jednostavne ugostiteljske usluge, radno vrijeme od 7-24 sata, a za ostale barove
od 6-02 sata, te da načenik može u slučaju učestalog kršenja javnog reda i mira
ograničiti radno vrijeme, tj. smanjiti ga za 2 sata, ili čak i zabraniti obavljanje
jednostavnih ugostiteljskih djealtnosti, te da stoga nema potrebe za donošenjem
posebnih izmjena i dopuna.
Vijećnica A. Drinković smatra dato nije rješenje, jer da je tako potrebno za sve zvati
policiju.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da ipak nema potrebe za donošenjem novih
dopuna Odluke, jer postojeća odluka sadrži potrebne odredbe te institut za
sprječavanje kršenja istih.

Završeno u 20,30 sati.
ZAPISALA:

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ana Matijašević

Ivan Grgičević
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