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IZVJEŠTAJ NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD 01. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE
Na lokalnim izborima 19.svibnja 2013 kao kandidat koalicije HNS/SDP/HSU postao sam novi
načelnik Općine Malinska - Dubašnica , dok je za mog zamjenika izabran Miroslav Topić.
Dano mi je povjerenje 836 birača, ili 49,64% glasova od ukupnog broja birača koji su izašli na lokalne
izbore. Kako sam bio jedan od dva kandidata , zakon kaže da pobjeđuje koji dobije više glasova bez
obzira na nevažeće glasove.
Kandidat Anton Spicijarić ,bivši načelnik Općine u 5 mandata ,sakupio je 48,22% glasova birača, a
nevažećih listića bilo je 2,14%. Iako mi je protukandidat čestitao na izbornoj pobjedi, sumnju u čistu
pobjedu dovela je izjava Predsjednice općinskog izbornog povjerenstva Helene Randić koja je izjavila
da će se najvjerojatnije dogoditi drugi krug odnosno ponoviti izbori jer niti jedna strana nije osvojila
50% + 1 glas objavljena u Novom listu 20.svibnja 2013 . Sporna izjava je opovrgnuta u samoj izbornoj
noći od strane Predsjednika županijskog izbornog povjerenstva Veljka Miškulina i objavljena 48 h iza
izbora kao demanti u Novom listu od 21.svibnja 2013g.
Na dužnost sam stupio 27.svibnja.2013, a završno izvješće o postupku primopredaje izvršnih ovlasti
datirano je sa danom 31.svibnja 2013.
Obnašanje dužnosti od strane bivše vlasti predano je na miran i konstruktivan način no potrajao je
malo duže nego što je to potrebno za uobičajeni slijed službene predaje vlasti .
Novi saziv Općinskog vijeća konstituiran je na sjednici 12. lipnja 2013. kada je Mandatna komisija
utvrdila da su Robert Anton Kraljić i Miroslav Topić izabrani za općinskog načelnika, odnosno
zamjenika načelnika, te su naši mandati u Vijeću stavljeni u mirovanje, a koalicijska lista odredila je za
zamjenike Franka Kraljića i Ivana Brozića.
Kao nestranačkom kandidatu koalicije HNS-a, SDP-a i HSU-a istaknuo sam svoju želju biti načelnikom
svih stanovnika Općine, bez obzira na nacionalnu,stranačku,vjersku ili neku drugu pripadnost.
Nakon 20 godina prevladala je svijest da je svaka vlast zamjenjiva te da su promjene nužne u smislu
dosadašnjeg načina rada i odlučivanja, što i jest osnova demokracije. Stoga sam od početka bio
svjestan preuzete odgovornosti za sve što sam osobno i zajedno sa svojim suradnicima spreman
promijeniti u raznovrsnom opsegu poslova lokalne samouprave.
Budući je najveći teret na pojedinim službenicima Jedinstvenog Upravnog odjela, što se najviše
odražava upravo u ljetnim mjesecima, odmah sam krenuo u reorganizaciju JUO-a i putem javnih
natječaja uposlio 3 djelatnice kao zamjenu za službenice koje su na porodiljnom dopustu (ukupno 4
službenice), te natječajem za komunalnog redara koji je tijekom studenog 2013 g. na policijskoj
akademiji prošao i stručno usavršavanje za prometnog redara ,a sve poradi boljeg rada Komunalnog
odsjeka jedinstvenog upravnog odjela Općine.
Bitno je napomenuti da općina do jeseni 2013g. nije imala komunalnog redara , već je njegove
poslove obavljao pomoćni tehnički radnik po nalogu načelnika.
Potreba za komunalnim redarom veća je od jedne osobe, posebice u ljetnim mjesecima i tijekom 2014
g. na tom će se poslu zaposliti još barem jedan djelatnik kojeg će se stručno obučiti za poslove
komunalnog redarstva.
Obavljena je i revizija poslovanja za 2012 i dio 2013 od strane ovlaštene revizorske kuće zbog
stručnog uvida u stanje i funkcioniranje navedene jedinice lokalne samouprave. Razlog revizije je
potreba da se od neovisne kuće napravi stručna anamneza stanja administracije i računovodstva ,
usporedi ih se sa državnom revizijom iz lipnja 2012 g. te da se dobiju upute i naputci kako još bolje i
učinkovitije vršiti naplatu ili pak kontrolirati tijek obaveza , postupaka i slično.
Budući sam smatrao potrebnim odmah sam objavio financijsko stanje Općine odnosno podatke
ostvarenja prihoda i rashoda iz pisanog dijela izviješća prilikom primopredaje vlasti bivšeg načelnika
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Općine Antona Spicijarića (HDZ/HDS/HSP/HSS) , novom načelniku Općine za mandatno razdoblje
2013-2017. Robertu Antonu Kraljiću (HNS/SDP/HSU), na dan 29. svibnja. Prihodi i primici iznosili su
12.864.513,38 kuna, a rashodi i izdaci 7.148.537,92 kuna. Stanje na žiro računu je bilo 3.398.627,21
kn, čime sam utvrdio da smo s bilancom u pozitivi i da imamo sredstva s kojima možemo isplatiti sve
velike komunalne i infrastrukturne projekte koji nisu bili završeni do tog dana.
Primjerice to su spomen-park, novi komunalni centar Komunalnog društva Dubašnica kod Križa,
uređenje plaže Naš mir - Vrtača, dječje igralište u Portu, parkiralište u Vantačićima , asfaltiranje
prometnica i ostalo.
A potraživanja na dan 31. svibnja 2013. godine su bila: depoziti u bankama 5.890.000,00 kn, dani
predujmovi 47.037,74 kn, dani zajmovi građanima 174.013,07 kn, dionice i udjeli u glavnici trgovačkih
društava 71.857.419,76 kn, KD Dubašnica 200.000,00 kn, radio otok Krk 50.000,00 kn, Ponikve d.o.o.
65.503.208,28 kn, Ponikve d.o.o. (uplaćeni, a neupisani kapital) 6.104.211,48 kn, potraživanja za
prihode poslovanja 6.774.224,64 kn a rashodi budućih razdoblja 42.105,00 kn.
Zaprimljeno stanje žiro-računa u HPB d.d. bilo je 3.398.627,21 kn, a stanje depozitnog računa u
HBOR 1.684.205,10 kn. Gotovina u kunskoj blagajni iznosila je 10.589,57 kn.
Valja istaknuti da su financijska sredstva iz prihoda i depozita u bankama jednim dijelom utrošena za
dovršetak većega opsega projekata (zgrada KD Dubašnica, dječje igralište Porat, kružni tok, spomenpark, plaža Vrtača-Naš mir, park u Vantačićima) i ostalih građevinskih radova s početka ove godine
koji su došli na naplatu nakon okončanja radova i obavljenim primopredajama, dok će dio financijskih
sredstava morati biti ušteđen kao rezerva za okončanje nekolicine dugogodišnjih sudskih sporova
velike vrijednosti čiji će nam ishodi, moguće, uskoro biti poznati.
Nakon već gore spomenute revizije , uzeo sam si u zadatak da sa opomenama obavijestim dužnike
po stavki nenaplaćenih potraživanja iz obaveza komunalne naknade u iznosu od 399.305 Kn i
komunalnog doprinosa od 1.134.448 kuna podmire svoje višegodišnje dugove prema Općini. Već
krajem ljeta izvršena je i jedna ovrha po pitanju dugogodišnjeg korištenja hotelske terase koja je u
Općinskom vlasništvu,a njeno korištenje nije bilo plaćeno.
Napomenuo sam da je bitno držati se plana i programa Proračuna za 2013. godinu kako ne bi bilo
potrebna veća uravnoteženja. a poželjno je da se korisnici Proračuna, kao što su sportske udruge,
kulturno-umjetnička i ostala društva, klubovi, te ostale udruge, drže utvrđenog plana kod stvaranja
Proračuna za tekuću godinu. Poručio sam da su male izmjene uvijek moguće i nužne, ali bitno je da
se ne naruši proračunska masa namijenjena njihovom financiranju jer bi se moglo dogoditi da prihodi
za 2013. godinu budu manji. Tu sam naveo pad javne nabave za koncesiju na općinskim
parkiralištima čime Općina gubi jedan dio novca u Proračunu ,ali što je još važnije gubi red i naviku
parkiranja i kažnjavanja nepropisno parkiranih vozila.
Dana 15. srpnja 2013. godine pokrenut je novi, multimedijalni web portal Općine Malinska Dubašnica, provodeći u djelo temeljnu odrednicu izbornoga programa nove Općinske uprave, a to je
otvorena, transparentna i uvijek dostupna javna uprava u vidu projekta e - općina , čime je
zadovoljeno jedno od glavnih načela funkcioniranja općine - informatizacija i transparentnost.
Netom nakon toga uključili smo se i na ostale važne internet poveznice kao što su Twitter i Facebook.
Nastavljeno je i izdavanje rado čitanog općinskog glasila Naši zvoni , pa je tako prvi broj na red došao
za Polinarovu, (srpanj 2013), a onda je uslijedilo izdanje za Mihoju (rujan 2013) te
Božično/novogodišnje izdanje .
Kroz ljeto smo novo radno vrijeme općine ,kamo smo predvidjeli i poslijepodnevnu smjenu četvrtkom
do 18 h ,gdje u principu dežura jedan službenik iz komunalnog sektora kako bi se pokrio i onaj dio ljudi
koji u uobičajeno radno vrijeme ne može obaviti općinske poslove . Srijedom je općina zatvorena za
primanje stranaka kako bi se službenici mogli bolje posvetiti radu u kući,a 21.08. 2013 uveli smo i
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kolegij na kojem prisustvuje pročelnik, voditelji komunalnog odjela ,računovodstva i financija , zamjenik
načelnika te direktori komunalnog društva Dubašnica i TZ-a Malinska ovisno o potrebi.
Ujesen smo dodijeli stipendije 22 studentima i 29 nadarenim učenicima srednje škole te još 6 učenika
po socijalnom programu naše Općine.
Nastavljen je rad Socijalnog vijeća , koji će slijedeće godine biti proširen i jednim programom
Gradskog društva Crvenog križa Krk koji je prezentiran na 5.sjednici Općinskog vijeća .
U kolovozu i rujnu sam u prostorijama Velike vijećnice javnosti dao na uvid prijedlog urbanističkog
uređenja središta Malinske kako bismo u što skorijem vremenu mogli krenuti s uređenjem pojedinih
dijelova središta Malinske ili pak izradom drugačijih i prihvatljivijih idejnih rješenja. Namjera je bila i
jeste uključiti javnost, skupine ljudi ili timove u sve važne projekte, koji će na nekom od širokih polja
upravljanja Općinom dati ono najviše što mogu iz svojeg područja znanja i kreativnosti, na opće dobro
svih stanovnika.
U listopadu sam pozvao stanovnike i grupe građana koje imaju volje i ideje da već za 2014. godinu
iznesu na pismeni ili usmeni način neke od konkretnih prijedloga za projekte u narednim godinama koji
bi mogli utjecati na poboljšanje općeg dobra, reda i napretka okoline u kojoj živimo i gradimo
budućnost naše djece.
U prosincu 2013 godine u velikoj vijećnici održali smo prvu radionicu namijenjenu obnovi , postavu i
sadržajima koje ćemo moći prezentirati u Etno kući , ili zavičajnom muzeju ,a po meni multimedijalnom
prostoru tradicionalne ruralne arhitekture kuće u Bogovićima koja je u našem vlasništvu i vapi za
obnovom. U proračunu za 2014 g. biti će osigurana sredstva za zamjenu krova, stabiliziranje temelja i
projekt obnove i namjene u skladu sa zaključcima radionice.
Smatram važnim rad Općinskog vijeća, koje je među ostalim odlukama donijelo i odluku o osnutku
Mjesnih odbora u 2014. g.čime bi se osigurala bolje funkcioniranje općine na terenu , posebice u
komunalnom sektoru , pojačala angažiranost stanovništva da direktno utječu na svoje mjesto
obitavanja na i izvršila izvjesna decentralizacija Općine. Osnivanje mjesnih odbora ključan je projekt
reorganizacije naše općine jer se time decentralizira centralna vlast i bolje pokriva teren osobitih
cjelina zaokruženih mjesnim odborom.
Financiranje sportskih i kulturnih udruga nastaviti će se u istom obimu kako je to bilo i dosad , s time
da bi se , ovisno o njihovom članstvu i rezultatima umanjilo ili pak neznatno povećalo njihovo
financiranje u obimu +/- 10do20% od iznosa zacrtanih u prosincu 2012g. U bliskoj budućnosti postoji i
zamisao o potrebi osnutka Savjeta mladih, Vijeća za Proračun i ostalih savjetodavnih tijela.
Izgradnja novog vrtića i jaslica zbog malog kapaciteta i starosti sadašnjeg kojeg nije moguće širiti,,
proširenja i izgradnja novih zona parkirališta koje bi se stavilo u sustav naplate , pored nastavka
razvijanja komunalnog sustava odvodnje otpadnih voda, Malinska-Bogovići, Milčetići-Zidarići ,a u
skoroj budućnosti Porat - Vantačić ,nastavka izgradnje mehaničko-biološkog pročišćivača otpadnih
voda u zajedništvu sa općinom Omišalj na rtu Čuf ,kroz KD Ponikve čiji smo suvlasnici , te
revitalizacije turizma na području Općine Malinska - Dubašnica, stvaranje novog turističkog proizvoda
,ruralnog i eko turizma, izgradnju sportskog parka i otvaranja novih radnih mjesta kroz prebacivanje
poslova na naše komunalno društvo kao što je primjerice naplata parkinga i održavanja javnih i zelenih
površina spadaju u neke od važnijih projekata u čim skorije vrijeme, a počeci takvog gledišta naziru se
već i u ovom razdoblju izvještaja.
Nedostatak dovoljnog broja službenika , lokalni izbori u našem slučaju i promjena vlasti dogodili su se
u nezgodno vrijeme, odnosno pred samu turističku sezonu, a organizacija i instrumenti rada lokalne
samouprave bili su nedostatni da bi se kvalitetno odradila turistička sezona 2013 u komunalnom
sektoru. Bilo je to vidljivo iz problematike svakodnevnih brojnih zahtjeva stanovnika: nije se
naplaćivalo javno parkiralište zbog čega su osim Općine i Države, i treće osobe gubile prihod;
ponegdje su bili grubi građevinski radovi s kojima se nije prestajalo od pojedinih investitora unatoč
kaznama i odluci o zabrani radova od 15. lipnja do 15. rujna; donosile su se peticije stanovnika koji s
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pravom traže red i mir za sebe i svoje goste; bila su razna završna asfaltiranja javnih površina koja
nisu zastajala ni pred početak mjeseca srpnja, za što odgovornost nije na novoizabranoj vlasti. Slučaj
bezobzirnog kršenja općinske odluke o prestanku grubljih i bučnijih građevinskih radova u ljetnom
razdoblju od 15.06. do 15.09. investitora Gorana Kamenjaševića i njegove građevinske firme ULOG ,
u turističkom mjestu Vantačići , predio Mihovilići ,s pravom je punio stranice Novog lista. Prekršajni
nalozi od strane Općine upućeni Prekršajnom Sudu u Krku još ni dan danas nisu obrađeni.
1.srpnja u večernjim satima klapskom smo pjesmom proslavili ulazak Hrvatske u EU kratkim
programom izvedenim u spomen parku , kamo sam u suradnji sa direktorom TZ-a Malinska uključio
naše mlade iz KUU Dubašnica iz sekcije folklora i hip-hopa . Održao sam kratki govor na hrvatskom i
njemačkom jeziku i pozdravio nazočne napomenuvši da smo sada kao država samo formalno ušli u
Europu budući da smatram da smo mi na ovom otoku oduvijek Europa jer smo odvajkada gajili
multikulturalnost i gostoljubivost baštineći dosege zapadne civilizacije i rimokatoličkog crkvenog
nauka. Program je bio namijenjen slučajnim prolaznicima na Rivi , nije se pozivalo pozivnicama niti
biralo uzvanike čime sam na neki način , bez namjere, uvrijedio određene vijećnike i ostale viđenije i
važnije osobe naše Općine što mi je zamjereno od strane vijećnika HDZ-a.
Turistička je ljetna sezona iza nas. Mnoštvo se kulturnih i sportskih događanja, crkvenih blagdana i
pučkih fešti pod pokroviteljstvom nove Općinske Uprave i Turističke zajednice naše Općine za to
vrijeme zbilo. Neke ćemo pamtiti, a neke smo možda već i zaboravili jer su sastavni dio svih ljetnih
sezona. Fešte kao Antonju , Polinarovu, Malinskarske noći i posebice Magdalenjinu u Portu koja je
ponovno obnovljena pamtiti ćemo dugo. Svojom su brojnošću posjetitelja i dobrom glazbom ostavili
uspomenu i zagarantirali povratak mnogih turista u našu Općinu i na otok u cijelosti. Možda nas je
ljetna sezona 2013 g. iznenadila svojom brzinom i kratkoćom, no njezina je već sad normalna pojava
ta da je većini naših posjetitelja godišnji odmor naguran u onaj najtopliji dio ljeta pred kraj mjeseca
srpnja i početka mjeseca kolovoza, kada nervoza zbog visokih temperatura, buke, gužve i traženja
slobodnog mjesta za parkiranje, nedostatka smještaja ili pak komaraca, prevlada osnovni smisao
odmora, a to je odmor od radnog umora i stresa nataloženog kroz godinu.
U ljetnim smo mjesecima, točnije krajem kolovoza u skladu sa dogovorom iz 2012 sa našim europskim
partnerima, bili domaćini određenom broju iz naših partnerskih Općina iz Njemačke ( Grosshabersdorf
) , Poljske ( Swieciechowa ) i Francuske ( Aixe sur Vienne ). Pružili smo im smještaj u prvom dijelu
tjedna u Vantačičima u sklopu odmarališta općine Domžale , a ostatak tjedna u Gorskom kotaru.
Pokazali smo im otok Krk , vodili ih u samotne uvale zapadnog dijela naše općine , vožnju gliserom i
brodom do o.Plavnika ,organizirali rafting na Kupi i kraj okrunili izletom u nacionalni park Plitvička
jezera. Organizaciju i odgovornost za 30 tak mladih , uključujući i našu djecu preuzeo sam osobno,
zajedno sa pročelnikom Bernardom Cvelićem.
Završetkom ljetnog razdoblja i općinske zabrane obavljanja grubih, bučnih i velikih građevinskih
radova od 15. lipnja do 15. rujna, uslijedili su: nastavak probijanja kanalizacijskih kolektora po
unaprijed poznatom rasporedu, radovi na grobljima Bogović, projekta za groblje Sv.Vid-Miholjice,
izrade idejnog rješenja novog vrtića i jaslica, nastavak građevinskih radova na plažama Vrtača i
potezu prema Cuklićevu, dovršetak asfaltiranja nerazvrstanih cesta po planu za 2013. godinu, kao i
nastavak izgradnje novih električnih krugova javne rasvjete.
U suradnji sa Županijskom upravom za ceste nastavlja se projekt rekonstrukcije županijskih cesta u
dužini od 2x600 metara. Prvi radovi , u dogovoru sa Županijskom upravom za ceste krenuti će na
potezu županijske ceste Sv.Anton-Sv.Ivan po prolasku ljetne sezone 2014 g. Novost je, također, da
se zbog novog zakona za sve nove zahtjeve za priključenje na vodne građevine (voda i kanalizacija)
više neće naplaćivati naknada. Time se gubi i jedan dio sredstava s kojime se pokrivala izgradnja
nove vodovodne i odvodne mjesne mreže ,čime će najviše biti pogođeni oni kojima je udaljenost od
mjesta priključka na mjesnu mrežu do objekta priključenja veća. Zbog čestih problema za vrijeme
velikih kiša s oborinskim vodama i dugogodišnjeg nerješavanja problematike ugrožavanja cijelog niza
kuća od poplava , posebice na predjelu Valiča u Vantačićima , području ispod ugostiteljskog objekta
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Bukarica i ulice Nikole Tesle, Rovi, te u Portu na predjelu ispod makadamskog puta koji se spušta od
Fumka prema Rudinama napravili smo ili pak radimo projekte oborinske odvodnje od renomiranih
projektanata koji mogu ući u srž i kompleksnu problematiku naviranja velikih količina vode iz zaleđa ,
posebice zbog prekomjerne izgradnje i velike površine asfaltiranog i time minimalno dreniranog
zemljišta .
Nastojali su se završiti svi projekti zacrtani Proračunom za 2013. godinu, no neki su zbog upravnih
postupaka biti usporeni. Ovo se najviše odnosi na Sportski park u Bogovićima kamo se zbog
opetovanih žalbi još nije moglo ući u izgradnju sportskih igrališta i zamišljenih objekata. Ponekad smo
izloženi izuzetno zamršenim administrativno birokratskim zavrzlamama, koji oduzimaju puno energije i
posebice vremena ,a u budućnosti nas očekuju novi projekti, poput izgradnje novog vrtića i jaslica,
ustrojavanja mjesnih odbora, proširenja opsega poslova i zapošljavanja u našem Komunalnom
društvu „Dubašnica“, kao i formiranje novih parkirališnih prostora, početka uređenja određenih
dijelova središta Malinske, sportskih igrališta, probijanja novih cesta na području Rove i
Dobrinčeva,izgradnja polivalentne zgrade u kombinaciji sa ugostiteljskim objektom na Vrtači , te
sportskog parka u Bogovićima. U suradnji sa stručnjacima prometne struke razmišljamo i o prometnoj
studiji kamo bi se uvelo jednosmjerni način kretanja , čak i onih glavnih i širih , kako bi se rasteretile
ulice koje su neprimjerene za istodobno parkiranje i kretanje vozila. Tom studijom započeli smo i
stvaranje odluke o zabrani parkirališta i okretišta za autobuse unutar naseljenog dijela Malinske koji
nisu redovita linija ili su pak namijenjeni hotelima , a svojim dolaskom zagušuju područje koje je u
ljetnim mjesecima ionako zatrpano prometom. Na dopis kamo od DUUDI-ja tražimo dozvolu da na
državnom zemljištu uredimo parkiralište i okretište za turističke autobuse sa jednodnevnim izletnicima
do 31.12.2013 nismo dobili iako smo zahtjev poslali još u listopadu i dopunili ga poratnim
dokumentima u studenom 2013 g. Donijeta je i odluka da se zatvori motorni promet na potezu od
istezališta kod restorana Obala do Vile Zore,kao i šetališta od Portića do uvale Draga ,te da se
Lastavica ukine kao mjesto parkirališta u ljetnim mjesecima i podredi isključivo prostoru kamo će se
odvijati sportski, kulturni i zabavni program , sajmovi i slično
Sa velikom sam upornošću kroz cijelu sezonu i na jesen u suradnji s Ministarstvom gospodarstva,
Ministarstvom turizma , Ministarstvom graditeljstva i prostornog planiranja , Agencijom za investiranje i
konkurentnost, Agencijom za upravljanje državnom imovinom te Primorsko-goranskom županijom
nastojao omogućiti komunikaciju i dogovor sa vlasnicima većinskog udjela dionica Haludova u svezi
realizacije obnove hotela Haludova u bliskoj budućnosti,ako to sami investitori uopće žele napraviti !?!
Na sastanku 06.studenog 2013. održanog u prostorijama Županije u Rijeci sa svim uključenim , gore
navedenim čimbenicima, investitori nekadašnjeg hotelskog kompleksa Haludovo na čelu sa
prokuratorom g.Karenom Mrktchyanom obvezali su se do sredine prosinca 2013 donijeti idejno
rješenje , dok su svoj projekt uređenja cijelog kompleksa u šturom obliku pokazali na prezentaciji i
nakon toga nestali bez traga i glasa do današnjeg dana.(Datum pisanja ovog izvješća je
28.veljača.2014. )
Navedeni postupak u skladu je sa bijegom g.Mrktchyana iz zgrade županije koji ne htjede dati izjavu
mnogobrojnim novinarima opravdavši se svojim fiziološkim potrebama ( odlazak na WC ) što
umnogome govori o ozbiljnosti investitora da u dobroj vjeri obnovi hotelski grad i pruži novu vizuru
Malinske koju ona itekako zaslužuje. U ljetnim sam mjesecima dobio i direktan poziv veleposlanika
Ruske federacije koji mi je na eksplicitan način telefonom poručio da kao načelnik jedne male općine
ne zanemarim utjecaj Rusiji i ruskog kapitala u budućnosti , budući da je došao u posjed jednog mog
e-maila poslan na nekoliko adresa državnih institucija koji bi se mogao nazvati „Moj osobni dojam o
slučaju Haludovo“. U tom je e-mailu iz kolovoza 2013 g. izražena moja sumnja u dobrohotnost i
ozbiljnost investitora i vlasnika većinskog dijela Haludova potkrijepljena činjenicom da sam na
www.njuskalo.hr pronašao oglas kamo se hotel Maestral daje u višegodišnji najam,a istovremeno se
sa nama vrši pregovore o velikoj investiciji i revitalizaciji hotelskog kompleksa Haludovo što smatram
neozbiljnim i nepoštenim pristupom. U pregovore su bili uključeni i pojedini ministri RH navedenih
ministarstava što dodatno podiže htijenje da se slučaj Haludovo riješi na obostrano zadovoljstvo.
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U prosincu 2013 donesen je Proračun za 2014.g. sa projekcijama i smjernicama za 2015. i 2016 g., na
sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 19.12.2013. g. i temelji se na procjenama i projekcijama koje
su ustanovljene u proteklim razdobljima te županijskim i državnim napucima.
Kompletan materijal vidljiv je na Općinskom Portalu na web stranici Dokumenti.
Obećao sam građanima da će imati mogućnost dobiti uvid u Proračun Općine Malinska - Dubašnica
za 2014.g. ili kroz vid brošure Proračuna u malome ili pak kroz prvi broj općinskog glasila u 2014 g.
Za vrijeme od svibanjskih izbora do kraja 2013 g. izvršavao sam i funkciju Predsjednika skupštine KD
Ponikve koje je u vlasništvu svih 7 otočkih jedinica lokalne samouprave u određenim udjelima . Za
vrijeme mog mandata Ponikve su se kao jedinstvena cjelina pretvorile u 3 poduzeća i, to u : Ponikve
Voda , Ponikve Eco i Ponikve usluge te mogu istaknuti veoma kvalitetan rad sa direktorom društva i
način donošenja odluka sa ostalim predstavnicima JLS-a unutar skupštine i čestih i redovitih sjednica
u razdoblju diobe.
Također sam po službenoj dužnosti i Predsjednik Turističke zajednice Općine Malinska - Dubašnica
kamo također mogu konstatirati da je odnos sa direktorom ,djelatnicima TZ-a, Vijećem i Skupštinom
bio na zavidnom i veoma poslovnom nivou što je posebice došlo do izražaja u ljetnim mjesecima i
organizacijama brojnih manifestacija. Vijećnik sam i Turističke zajednice Otoka Krka kamo trenutno
postoji problem što od lipnja 2013 g. nema direktora Turističke zajednice jer je natječaj na kojem je
izabrana Željka Barešić poništen od strane Ministarstva Turizma . Predstavnik sam i u skupštini Radija
OK te u našem komunalnom društvu Dubašnica.
Poručio sam u više navrata da je svaki početak težak, pogotovu u uvjetima kada su godinama
određene stvari i područja zanemarivani i stavljani u drugi plan, ali i da sam spreman sa svojim
suradnicima uhvatiti se u koštac s otvorenim pitanjima i izboriti za red i uređenost naše Općine u
godinama koje slijede.
Žiteljima moje Općine želim također iskreno priopćiti da za navedeno vrijeme nisam primio mito , niti
ikakvu proviziju za poslove odrađene na prostoru naše jedinice lokalne samouprave kao ni dar vrjedniji
od 500 kuna , osim uobičajenih poklona u vidu bombonijere , čokolade, omanje zidne slike ili sata,
boce alkohola, vina ili poslovnog ručka i kave . Suhomesnati proizvod točnije pršut , vrijednosti veće
od 500 Kuna koji mi je ostavljen u prostoru ureda dok je bio bez nadzora u predbožićnom razdoblju ,
uskladišten je i biti će vraćen ili utrošen za potrebe Općine u sljedećem periodu.
Ostavitelj tog neuobičajenog dara nije mi poznat. Isto tako dar u vidu plemenite kovine , nepoznate
vrijednosti, ostavljen je na mom radnom stolu u uredu načelnika kamo je i stavljen od onoga tko mi ga
je htio pokloniti biti će vraćen prilikom sljedećeg dolaska darodavatelja koji ga nije htio uzeti natrag na
moje inzistiranje. Dar u vidu jedene poveće zidne slike , zasigurno vrjednije od 500 kuna vraćen je od
strane mog zamjenika što bih isto tako napravio i ja osobno ,ali me tog dana nije bilo u uredu .
Razlog donošenja takvog dara usko je vezan sa zamolbom za ustupanjem javne površine za rad
jedne udruge, a slika nije bila namijenjena Općini već načelniku što za mene i mog zamjenika nije i
neće biti prihvatljivo.
Tijekom novog mandatnog razdoblja 2013-2017 od stupanja na dužnost zaključno sa danom
31.12.2013 održano je ukupno 7 sjednica Općinskog vijeća.
Zaključujem ovaj izvještaj o drugoj polovici 2013. godine idejom koju sam istaknuo na početku te iste
godine: „Entuzijazam, pravičnost, energičnost, maštovitost svih sudionika upravljanja Općinom bit će
itekako potrebita u teškim vremenima globalne recesije, te naravno ljubav prema kraju u kojem živimo,
jer jedino na taj način možemo očekivati pozitivna kretanja u budućnosti“.
Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić
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