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ZAPISNIK
11. sj ednice Op ći n s kog v ije ć a Op ć ine Malinska- Du ba šni ca
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 21. svibnja 2014. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 17:00 sati te je pozvao
predsjednicu Mandatne komisije da na početku podnese izviješće Vijeću o stavljanju mandata u
mirovanje i određivanju zamjena vijećnika.
Predsjednica Mandatne komisije pročitala je Izviješće komisije kojim je utvrđeno da su
dva vijećnika (Mirjana Gajzler i Nikola Turčić) dostavili izjave kojim stavljaju svoje mandate u
mirovanje, te da je zaprimljen dopis njihove koalicijske liste potpisan od svih kandidata na listi
koj im za zamjenike određuju Mata Spicijarića i Sanju Mišetić. Slijedom navedenog Mandatna
komisija utvrdila je novi sastav Vijeća.
Predsjednik je nakon izviješća Mandatne komisije pozvao nove vijećnike na davanje
prisege propisane Poslovnikom o radu Vijeća, što su prozvani i učinili te potpisom potvrdili
davanje prisege.
Po
dvije

utvrđivanju

mandata predsjednik je utvrdio da se na početku dnevnog reda dodaju
mandatne komisije i prisega vijećnika tako da se redoslijed predloženih
Zatražio od vijećnika primjedbe na predloženi dnevni red.

točke izviješće

točaka pomiče .

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je da se predložena točka 2. odnosno nova točka 4.
preformulira u prezentacija projekta izmjere a da se na istoj ne donose odluke ni zaključci
budući da Vijeće nije dobilo materijale temeljem kojih bi donijeli zaključke ni odlučili o istome.
Na navedenu pri mjedbu odgovor je dao Opći nski načelnik koji smatra da je o navedenoj točki već
više puta raspravljano te da je ista nakon predviđene prezentacije spremna na donošenje odluke.

Navedeni prijedlog vijećnika

Spicijarića

nije usvojen sa 6 glasova za i 7 protiv.

Predsjednik Vijeća konstatirao je da su zaprimljena dva prijedloga za dopunom dnevnog
reda od Općinskog načelnika i to Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa i Odluka o načinu i
postupcima, premještanju, blokiranju i čuvanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila što
je jednoglasno prihvaćeno.
Primjedbu na predloženu točku 1. kod Imovinskih predmeta dao je vijećnik Anton
koji napomenuo da je navedena točka upućena na doradu te da navedena nije
dorađena sa procjenom vrijednosti zemljišta na što je Opći n ski načelnik odgovorio da kao
predlagatelj ostaje kod prijedloga za zamjenu 1:1.
Spicijarić

Konstatirano je takođe r da će se prezentacija Projekta javne nabave Izrade prostorn ih i
neprostornih baza podataka za Općinu Malinska-Dubašnica i Zaključak o prihvaćanju projekta
održa ti na početku sjednice kako je bilo predlože no, a rasprava i od l učiva nje će se pomaknuti za
kraj sjednice prije točke vijećnička pitanja.

11. sjednica

Op ć in sk og vijeća·

ispravak

21. svibnja 2014

•
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
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Dnevni red prihvaćen sa dopunama kako slijedi:
Izviješće Mandatne komisije
Prisega vijećnika
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Prezentacija projekta javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za Općinu
Malinska-Dubašnica i Zaključak o prihvaćanju projekta
Informa cija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Informacija o naplati komunalnog doprinosa
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine MalinskaDubašnica
Odluka o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području Općine MalinskaDubašnica
Socijalni program Općine Malinska-Dubašnica
Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na
području Općine Malinska-Dubašnica
Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima
Izmjena i dopuna Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate
parkiranja i visini naknade za parkiranje
IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta u svrhu formiranja okućnica,
prometnice i javne površine
2. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju z.č. 1234/14 k.o. Sv. Anton u svrhu formiranja
građevinske parcele
3. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu formiranja obalne staze - puta
4. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice i parkirališta u predjelu Rova
5. Informacija o provedenom natječaju za prodaju dijela z.č. 1315/1 k.o. Sv. Anton
6. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup neuređenog građevinskog zemljišta
7. Odluka o otkupu 1/2 dijela z. č. 1544 k.o. Bogović u svrhu izgradnje prometnice
Iz mjena i dopuna Odluke o porezu na kuće za odmor
Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Odluka o načinu i postupcima, premještanju, blokiranju i čuvanju nepropisno zaustavljenih
parkiranih vozila
Vijećnička pitanja
Točka 3.
Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice

Na zapisnik sa 10. sjednice dvije primjedbe imao je vijećnik Anton

Spicijarić.

U točki 8. podtočka S. kod prezentacije procjene vrijednosti nekretnina nije konstatirana
primjedba vijećnika Antona Spicijarića da je naša nekretnina procijenjena po minimalnoj a druga
nekretnina po maksimalnoj mogućoj cijeni te da je potrebno navedene procjene preispitati.
Drugu primjedbu vijećnik je dao na točku 12 - Plan gospodarenja otpadom gdje u
zapisniku nije zabilježeno tko je izrađivač i kolika je vrijednost navedenog projekta.
Predloženi zapisnik je usvojen jednoglasno sa navedene dvije dopune.
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Točka

4.

Prezentacija projekta javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za
Općinu Malinska-Dubašnica i Zaključak o prihvaćanju projekta
Na poziv Općinskog načelnika sjednici su prisustvovali gosp. Damir Delač direktor tvrtke
Geodetski zavod Rijeka d.o.o. (GZR d.o.o.) i gosp. Flavio Mendiković, voditelj GIS odjela GZR d.o.o.
koji su pozvani da prezentiraju potencijalni projekt Izrade prostornih i neprostornih baza
podataka za Općinu Malinska-Dubašnica, po uzoru na ostale jedinice lokalne samouprave.
Predstavnici tvrtke GZR d.o.o. prezentirali su iskustva iz istih projekata iz drugih sredina
te prezentirali rezultate probne izmjere iz Općine Malinska - Dubašnica koja je provedena
krajem 2013. godine.
preporučili

Na kraju prezentacije konstatirali su koristi od navedenog projekta te
pokretanje projekta u svrhu ujednačavanja baza podataka na otoku Krku.
Na kraju prezentacije dana su još dodatni odgovori i informacije na pitanja
rezultatima izmjere, održavanju sustava, načinu ugovaranja i sL).
Nastavak vijećničke rasprave i donošenje zaključka je

prebačeno

vijećnika

(o

za kraj sjednice.

Točka

5.
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski načelnik
načelnika

1.

i općinske

podnesao je Vijeću izviješće o tekućim aktivnostima u radu
uprave od protekle sjednice Vijeća do danas.

Općinskog

Aktivnosti oko Haludova
Pojavio se je interes za pokretanjem aktivnosti na izgradnji Haludova II sa izgradnjom
luksuznih hotelskih sadržaja o čemu će se izvještavati Vijeće.
Načelnik je dao informacije o tijeku aktivnosti oko pokretanja investicija u Haludovu te
napominje da nakon višemjesečnog čekanja na očitovanje vlasnika Haludova o planovima,
od istoga došlo diplomatskim putem iz Rusije gdje vlasnik mijenja planirani koncept zone i
traži gradnju 750 apartmana iako je sadašnji DPU usklađen prema prijašnjim dogovorima sa
vlasnikom. Sa druge strane žali se na nepovjerenje koje je stvoreno prema investitoru te
pregovore oko mogućnosti dozvole pristupa zoni za javnost sa čime je Načelnik razočaran i
smatra neprihvatljivim ponašanjem vlasnika.
Načelnik zaključuje
konačno

2.

da su stvari po pitanju Haludova izmakle kontroli te da se planira i
rješenje ukidanja DPU-a i izbacivanje zone iz prostornog plana.

Aktivnosti oko pokretanja nastavka provedbe geodetske izmjere Općine Malinska - Dubašnica
Zadnjih dana održani su sastanci sa pročelnikom Područnog ureda za katastar u Rijeci i
predsjednikom Suda u Krku u svezi nastavka provedbe geodetske izmjere Općine Malinska Dubašnica za što je utvrđena realna mogućnost. Uvjet za nastavak bio bi da Općina osigura
financiranje zapošljavanja jednog činovnika koji bi radio na provedbi navedene izmjere sa
sucem koji će raditi na provedbi izmjere. Očekuje se nastavak pregovora i pokretanje
navedenog projekta u skoro vrijeme.
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Procjena objekta Poljanić

Nastavno na raspravu i zaključke sa prošle sjednice zatražena je informacije od Porezne
uprave Krk da dostavi podatak o procjeni vrijednosti nekretnine Poljanić što je od Porezne
uprave odbijeno.
4.

Problem oborinskih voda iz objekta Hotela Adria
Načelnik

je dao informaciju da se sa Ponikvom radi na rješavanju problema oborinskih voda
koje iz hotela Adria ulaze u kanalizacijski sustav. Ujedno se rješava problematika plaćanja
terase hotela.
5.

Dan škole

Dana je informacija o održanom danu škole i projektu dogradnje iste po
arhitektonska snimka škole (arh. Kocijan).
6.

čemu

je

izrađena

Dječji vrtić

Novom upisnom godinom u Dječji vrtić ostalo je značajan broj neupisane djece (20-tak) što
potvrđuje veliku potrebu za gradnjom novog objekta, te će se intenzivirati aktivnosti oko
početka izgradnje istoga. Dao je informaciju da je okvirna cijena izgradnje vrtića u obliku i
tehnici koji su prezentirani Vijeću oko 450,00 €/m2.
7.

Posjeta sajmu lFAT 2014 Miinchen
Općinski načelnik dao je informaciju da je zajedno sa kolegama iz susjednih jedinica lokalne
samouprave u organizaciji Ponikve posjetio IFAT sajam 2014 u Munchenu. Radi se o sajmu
komunalnih djelatnosti i opreme i kao takav je bio koristan izvor informacija o novitetima i
ponudi komunalne opreme.

8.

Susret jedinica lokalne samouprave otoka sa Županom PGŽ
Općina Malinska-Dubašnica ugostila je u hotel u Pinia u Portu Susret Župana PGŽ sa

predstavnicima otočkih jedinica lokalne samouprave. Teme su bile aktualnosti i
problematika na ovom području.
9.

Prijava bespravne gradnje stambenog objekta
Načelnik

je obavijestio Vijeće o nedavnom slučaju kada je evidentirana izgradnja stambene
zgrade u Bogovićima u ulici Lokvica bez dozvola, tako da je komunalno redarstvo reagiralo i
prijavilo nelegalnu gradnju nadležnim inspekcijama.
10.

Krčka

biskupija - Inicijativa za postavljanje spomenika Papi Ivanu Pavlu II.

Dana je informacija o obnovljenoj inicijativi Krčke biskupije za podizanje spomenika Papi
Ivanu Pavlu II u Omišlju. Od jedinica lokalne samouprave traži se financijska podrška
projektu o čemu je raspravljala i Koordinacija.
11. Projekti energetske učinkovitosti
Načelnik je dao informaciju da je Općina kandidirala u Fond za zaštitu okoliša za uključenje u
projekta energetske učinkovitosti te je za Općinu Malinska-Dubašnica osiguran iznos od
480.000,00 kn. S osnova navedenog provest će se subvencioniranje provedbe mjera
povećanja korištenja obnovljivih izvora energije. Javni natječaj za financiranje navedenih
projekata raspisati će se uskoro.
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TOČka

6.

Informacija o naplati komunalnog doprinosa
Općinski naČelnik dao je informaciju o poduzetim mjerama i mjerama koje se poduzimaju
radi naplate dugova nja stra naka po obvezi plaćanja komunalnog doprinosa. Mjere za naplatu
poduzimaju se u suradnji sa našom pravnom savjetnicom. Konstatirao je na kraju da je utvrđeno

nastupanje zastare za dva obveznika što će se provesti u poslovnim knjigama.
To Č ka

7.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove
vijeća mjesnih odbora na području Op ćine Malinska-Dubašnica
Nastavno na odluku sa prošle sjednice predloženo je donošenje Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o raspisivanju izbora za čl anove VMO u Općini Malinska-Dubašnica radi promjene
termina održavanja istih. Zbog teh nički h problema nije bilo moguće organizirati izbore u
predviđenom terminu, te se stoga predlaže novi termin za 29. lipnja 2014. godine.
U raspravi vijećn ik Anton Sp i cijarić daje primjedbu koju je dao i na prvoj sjednici da je
predloženi termin za održavanje izbora kasan zbog početka turističke sezone te zbog toga teži za
organizaciju i postići će se manji interes i odaziv za sudjelovanje u izborima. Predlaže stoga da se
termin održavanja izbora prebaci za jesen kada se na miru i uz veći javni interes mogu
organizirati izbori.
Predlagatelj, Općinski nače l nik daje obrazloženje da je organizacija izbora već spremna,
da se je ljude na terenu motiviralo za uključenje u rad MO, te stoga ostaje kod prijedloga ove
točke dnevnog reda.

Nakon kraće rasprave odluka je usvojena sa 7 glasova za i 6 protiv.
Vijećnik Anton Spicijarić dodaje da njegova lista nije glasala protiv organizacije izbora za
VMO, već se protivi predloženom terminu izbora.
To Č ka

8.

Odluka o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva
na području Općine Malinska-Dubašnica
obrazložio je predloženi Program poticanja razvoja ma/og gospodarstva
kojim se želi potaknuti razvoj malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem pozitivnog
poduzetničkog okruženja putem kreditiranja poduzetničkih projekata. Program poticanja na
području Općine Malinska - Dubaš nica bazira se na sufinanciranju kamata na kredite
poduzetnicima s područja Općine Malinska - Dubašnica u suradnji sa poslovnim bankama koje
će dodjeljivati kredite poduzetnicima. Predloženi program predlaže se po uzoru na druge
jedinice koje su uvele mjere poticanja gospodarstva.
U raspravi vijećnik Anton Spicijarić na pominje da podržava do nošenje ovakvog programa,
jedino predlaže da se umjesto predložene subvencije od 3,5 postotnih poena navedena
subvencija ograniČi na 50% iznosa ugovorene kamate do najvišeg iznosa vrijednosti subvencije
od 3,5 postotnih poena, što je Vijeće podržalo.
Opć i nski načel n ik

Nakon

kraće
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ToČka

Socijalni program

9.

Općine Malinska-Dubašnica

Predlagatelj Općinski naČelnik ukratko je obrazložio prijedlog novog Socijalnog programa
Navedeni se predlaže radi usklađenja sa novim Zakonom o socijalnoj skrbi kao i radi
evidencije i definicije novih socijalnih prava korisnika.
Općine.

U raspravi vijećnica Lidija Kovačić predložila je da se kod pomoći obiteljima za nabavu
udžbenika djeci osnovnih i srednjih škola umjesto definiranja točnog iznosa, omogući načelniku
da na temelju broja korisnika i sredstava osiguranih u Proračunu da sam utvrdi visinu pomoći za
pojedinu školsku godinu. Prijedlog su vijećnici prihvatili.
postavila je pitanje predlagatelju dali su uvjeti za Pravo na pomoć i njegu u
sa Programom pomoći u kući koji se pokreće sa Crvenim križem. Iz predloženih
uvjeta za ostvarenje navedenog prava vidljivo je da su definirani uvjeti različiti u odnosu na
prezentirani program Crvenog križa, te stoga zaključuje da ova dva programa nisu usklađena .
Načelnik je odgovorio da je prijedlog Socijalnog programa izradila stručna suradnica te će se
naknadno konzultirati sa njom radi usklađenja programa. Vijećnici su prihvatili da se Socijalni
program usvoji s time da će se Pravo na pomoć i njegu u kući uskladiti sa Programom pomoći u
kući Crvenog križa.
Ista

vijećnica

kući usklađeni

Vijećnica Mišetić

predložila je da se u Socjalni program doda pravo na ostvarenje popusta
od 50% na plaćanje smještaja djece u jaslicama i dječjim vrtićima korisnicima koji imaju status
hrvatskih ratni h vojnih invalida, što je od Vijeća prihvaćeno.

Odluka je usvojena jednoglasno sa navedenim dopunama i doradom po pitanju prava
na pomoć i njegu u kući.
ToČka

10.

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje djelatnosti održavanja nerazvrstanih
cesta na području Općine Malinska-Dubašnica
Temeljem provedenog natječaja za povjeravanje obavljanja djelatnosti održavanja
nerazvrstanih cesta području Općine Malinska-Dubašnica, predložena je odluka kojom se
navedeni poslovi povjeravaju jedinom ponuđaču GP KRK d.d . iz Krka.
Vijeće je jednoglasno

bez rasprave usvojilo predloženu Odluku.
Točka

ll.

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima
Predložena kraća Odluka predlaže se radi definiranja djelatnosti povjerenih novoj
komunalnoj tvrtki u suvlasništvu Općine Ponikve eko otok Krk d.o.o. a radi podjele prijašnje
tvrtke i poslova na nove tvrtke.
Vijeće je jednoglasno
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To č ka

12.

Izmjena i dopuna Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski nače l nik koji je obrazložio prijedlog sa činjenicom
da je potrebno ažurirati područja zona naplate parkiranja.
U raspravi je vijećnik Anton Spicijarić naveo da nema ništa protiv predložene odluke,
samo primjed bu daje na kasne datume donošenja ove odluke i organizacije poslova naplate
parkiranja.
Nadalje, primjedbu daje na predloženu lokaciju za izgradnju parkirališta za izletničke
autob use na pod ručju Livakovo, iz razloga što su termini za izgradnju navedenog parkirališta
prekasni, sadašnja lokacija zahtjeva veću investiciju i građevinske zahvate i iskope na terenu
zbog čega osigurana sredstva neće biti dostatna i javna nabava za isto se ne može provesti.
Nakon njegovih primjedbi uslijedila je duža rasprava vođena o pitanju dali je sama lokacija na
ulazu u mjestu nije pogodna za navedenu namjenu, te o alternativnim lokacijama. Prigovara se
na činjenicu da je na već izvršeno čišćenje terena a da navedena investicija nije planirana, te da
se nepripremljeno ili sa neznanjem krenulo u investiciju na ovoj lokaciji.
Sa navedenim se je složio i predsjednik Vijeća koji smatra da predložena lokacija nije
primjerena te je potrebno iznaći novu.
Predlagatelj Općinski načelnik i njegov zamjenik navode da je za izgradnju parkirališta za
autobuse bila planirana druga lokacija u državnom vlasništvu na području Haludova, čije se
ustupanje od Državne agencije za upravljanje državnom imovinom nije realiziralo, te je
dogovorno utvrđena zamjenska lokacija na Livakovu. Navodi da su za navedenu lokaciju
ishođene potrebne suglasnosti nadležnih institucija. Što se tiče građevinskih zahvata, Načelnik
navodi da su sredstva za navedeno osigurana u prora čunu te da još ima vremena prije sezone za
uređenje i organizaciju prostora, te stoga Načelnik inzistira zbog kratkih rokova da se prihvati
izgradnja stajališta i parkirališta na predloženoj lokaciji Livakovo .
U daljnjem tijeku sjednice u dužoj raspravi vijećnici su diskutirali o problematici
organizacije prometa, naplate parkiranja, problemu izletničkih autobusa, iznalaženju
alternativnih rješenja za iste, te o financiranju i provedbi javne nabave za navedenu investiciju.

Nakon duže rasprave uz puno arg umenata za i protiv Odluka je usvojena sa jednim
suzdržanim glasom osim predložene lokacije autobusnog parkirališta Livakovo koje je
predlagač povukao iz prijedloga odluke, usprkos svoj em zalaganju za predloženo rješenje.
To č k a

1.

13.
IMOVINSKI PREDMETI
Na prethodnoj sjednici Općinskog Vijeća povučen je prijedlog Odluke o raspIsivanju
natječaja za zamjenu dijelova z.č. 923/53 k.o. Sv. Anton, te je vraćen na doradu uz dopunjeni
materijal.
Anton Spicijarić smatra uvodno da je pošteno izvršiti zamjenu 1:1 ali određivanjem cijene
prejudiciraju se cijene budućih imovinskih rješavanja u zoni. Smatra da treba omjer zadržati
1:1 ali treba ispraviti i smanjiti procjenu vrijednosti.

Odluka je usvojenajednoglasno uz predloženu doradu.
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Predloženo je Općinskom Vijeću Općine Malinska - Dubašnica donošenje Odluke o
raspisivanju natječaja za prodaju cijele z.č. 1234/14 ko. Sv. Anton, upisane u z.ku!. 4236 kod
Općinskog suda u Krku, Ukupne površine 206 m2, u svrhu formiranja građevinske parcele.
Navedeno zemljište je otkupljeno od vlasnika u većoj površini od potrebne budući su se
prostorno-planski uvjeti promjenili traži se ponovni otkup parcele. Zemljište je Općina
otkupila po cijeni od 100,00 €/m2, te Načelnik predlaže da se isto putem natječaja uputi na
prodaju prema početnoj Cijeni od navedenih 100,00 €/m2.
Vijećnik

Anton Spicijarić predložio je da se početna cijena podigne barem za 10,00 €/m2 jer
je Općina navedenim otkupom na neki način kreditirala vlasnike koji su sredstva koristili u
međuvremenu.

Odluka je usvojena jednoglasno uz povećanje od 10% početne cijene (110,00 €jm2).
3.

Općini

Malinska - Dubašnica dopisom se je obratio josip Milčetić iz Zidarića, Zidarić 14,
Malinska, a kojim traži rješavanje pitanja obalnog puta - staze na dijelu z.č. 1491/37 ko. Sv.
Anton. Naime, na dijelu z.č. 1491/37 ko. Sv. Anton Općina Malinska - Dubašnica uredila je
obalnu staza - put koja povezuje naselja Vantačići i Porat. Predmetna staza promjenjive je
širine (od 3 do 5 m), te njena površina nije točno do sada utvrđena. Kako je vidljivo iz Slike
1., minimalna površina staze iznosi cca 560 m2, a njena dužina cca 160 m.
Do sada je josipu Milčetić otkupljen dio staze u površini od 221 m2 (Ugovor o zamjeni i
kupoprodaji od 2011. godine), te iz toga proizlazi da je potrebno otkupiti još 339 m2 kako bi
se barem u većem dijelu obeštetio josip Milčetić. Predložena cijena otkupa iznosi 100
Eur/m2.

Odluka je usvojena jednoglasno uz uvjet da se nakon kupoprodaje izvrši parcelacija i
uknjižba Općine na otkupljeno zemljište.
4.

Općinsko vijeće

donijelo je na sjednici 16. travnja 2014. Odluku kojom je odobreno
zaključenje Ugovora o otkupu cijele z.č. 1175 ko. Sv. Anton, od vlasnika Marije Dujmović,
Katarine jemrić, Ivane Dujmović i Ane Dujmović, u svrhu izgradnje ulice, koja se ima isplatiti
po realizaciji prodaje dijela z.č. 1315/1 ko. Sv. Anton, u vlasništvu Općine.
Kako nije došlo do realizacije prodaje dijela z.č. 1315/1 ko. Sv. Anton (za što je objašnjenje
dano u informaciji o provedenom natječaju za prodaju koja je na današnjem dnevnom redu),
predlaže se donošenje izmjene i dopune navedene Odluke kako bi se predloženi otkup ipak
realizirao i vlasnicima isplatila ugovorena cijena.

Odluka je usvojena jednoglasno.
5.

Temeljem Odluke Općinskog Vijeća raspisan je natječaj za prodaju 203/329 dijela z.č.
1315/1 ko. Sv. Anton, odnosno dijela površine 203 m2 u skladu s UPU 4 - Rova koji je
objavljen u Novom listu 22. travnja 2014. godine, na oglasnoj ploči, te na Internet
stranicama. U propisanom roku za predaju ponuda nije zaprimljena niti jedna ponuda.
U razgovorima koje smo obavili sa zainteresiranim kupcem koji je prethodno iskazao interes
za kupnju prije navedene parcele, dobili smo informaciju kako nije uspio postići dogovor niti
zaključiti Ugovor o kupoprodaji susjedne parcele, te kako samim time nije bio u mogućnosti
dostaviti ponudu za kupnju.
U međuvremenu prema Općini Malinska - Dubašnica nije iskazan interes za kupnju
navedene parcele od strane drugih investitora, te će se ukoliko se isti iskaže, izvijestiti
Općinsko vijeće.
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Općini se je obratila tvrtka "BYDER PRIJEKTlRANJE" d.o.o. iz Malinske, Rova 33, odnosno
vlasnik Blue Waves Resorta, sa zahtjevom za zakup z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton, u vlasništvu
Općine Malinska - Dubašnica, u svrhu zakupa iste u nekomercijalne svrhe odnosno za
namjenu sunčališta za goste hotela. Čestica se nalazi uz postojeći hotelski kompleks, a
predstavlja pašnjak odnosno neizgrađeno građevinsko zemljište predviđeno za građevine
ugostiteljsko - turističke namjene - hotel.

U svom zahtjevu tvrtka "BYDER PRIJEKTIRANJE" d.o.o. navodi kako bi parcelu koristili od
lipnja do rujna, a na istoj se ne bi postavljali komercijalni sadržaji, već samo 12 komada
montažnih baldahina sa sj enili ma (lako skidljivih), te montažni brodski podovi. Po završetku
turističke sezone sa parcele bili bi uklonjene sve postavljene naprave. Ponuđena je cijena od
2,5kn/m2 mjesečno, odnosno ukupno mjesečno 1.500,00 kn.
Vijećnik

Anton Spicijarić je predložio da se iznimno za prvu godinu prihvati davanje u najam
ali po višoj cijeni od najmanje 2.500,00 kn. Traži da se za buduće korištenje zemljišta isto
ponudi u otkup tražiteIju jer je Općina u otkup istog uložila značajna sredstva te planski
odredila za namjene prikladne susjednom hotelskom objektu. Na ovaj način je Općina uložila
u isto zemljište a koje bi sada ponuditelj koristio putem jeftinog zakupa što nije prihvatljivo.
Ukoliko ponuditelji ne prihvate kupnju zemljišta, potrebno je odrediti komercijalnu namjenu
zemljišta te ga staviti ga u gospodarsku funkciju putem koje će Općina najbolje gospodariti
svojom imovinom i ostvarivati korist od iste.
Vijeće prihvaća

7.

davanje u najam uz početnu cijenu u natječaju od 2.500,00 kn.

Predlaže se Općinskom Vijeću Općine Malinska - Dubašnica donošenje Odluke o otkupu 'h
dijela z.č. 1544 k.o. Bogović, površine od 3.054 m2, odnosno dijela parcele koji je prema
Prostornom planu predviđen kao koridor buduće lokalne ceste (obilaznice) i dijela uz
navedeni koridor, od vanknjižnog vlasnika Tonice Mrakovčić iz Žgombića, Žgombić 14,
Malinska.
Navedeni otkup vezan je uz izgradnju rotora na državnoj cesti 0-102 uz benzinsku postaju
Adria Petrol koji rješavaju Hrvatske ceste a odnosi se na dio zemljišta koji izlazi iz koridora
državne ceste i kojim će se formirati buduća lokalna prometnica.
Procjenom vrijednosti zemljišta utvrđena je da tržišna vrijednost od 89 kn/m2, a što o ovom
slučaju za 'h parcele odnosno za dio površine 1.527 m2 iznosi ukupno 135.903,00 kn.
Vijeće jednoglasno prihvaća

prijedlog
Točka

14.

Izmjena i dopuna Odluke o porezu na kuće za odmor
Predložena izmjena i dopuna Odluke o porezu na kuće za odmor predlaže se radi
detaljnijeg utvrđivanja postupanja službenika u provedbi navedene odluke, odnosno definiranja
uvjeta za utvrđivanje statusa obveznika poreza na kuće za odmor.
Vijeće je jednoglasno
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Točka

15.

Izmjena i dopuna Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica
Predloženim kraćim izmjenama Odluke o prometu ista se usklađuje sa Odlukom o
komunalnim djelatnostima gdje je obavljanje poslova organizacije i naplate parkiranja na javnim
parkiralištima povjereno je na obavljanje Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o., te isto za
djelatnost poslova uklanjanja i premještanje, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te
čuva nje i izdavanje premještenih vozila.
Vijeće je jednoglasno

bez rasprave usvojilo predloženu Odluku_
Točka

16_

Odluka o načinu i postupcima, premještanju, blokiranju
i čuvanju nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
Predlagatelj je obrazložio predloženu odluku činjenicom da su poslovi uklanjanja i
premještanje, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te čuvanje i izdavanje premještenih
vozila Odlukom o komunalnim djelatnostima povjereni na obavljanje Komunalnom društvu
Dubašnica d.o.o., te da je potrebno ovom odlukom propisati uvjete obavljanja djelatnosti. Na
predloženu odluku ishođena je propisana suglasnost MUP-a.
Primjedbu na predloženu odluku dali su vijećnici Anton Spicijarić i Lidija Kovačić kako se
odluka donosi bez saznanja tko će i na koji način obavljati djelatnost te da su rokovi prekasni za
kvalitetnu organizaciju posla. Napominju da naše Komunalno društvo Dubašnica nije spremno ni
organizirano za preuzimanje navedenih poslova.
Načelnik

u odgovoru napominje da još nije definirano dali će se i na koji način organizirati
ova služba, ali se radi na tome i traže se moguća rješenja, a predložena odluka je preduvjet za
eventualno pokretanje ove službe.
Vijeće je

usvojilo predloženu Odluku sa jednim suzdržanim glasom.

ToČka

4. - nastavak
Prezentacija projekta javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za
Općinu Malinska-Dubašnica i Zaključak o prihvaćanju projekta - nastavak
Pod ovom točkom nastavljena je rasprava sa
projekta od predstavnika Geodetskog zavora Rijeka d.o.o.

početka

sjednice nakon prezentacije

Predsjednik vijeća nastavno na zaključke sa prošle sjednice informirao se je kod KO
Ponikve i drugih općina vezano na provedbu izmjere te je dobio pozitivne odgovore i preporuke
za uključenje u navedeno.
U raspravi u kojoj su sudjelovali svi
iskazuju vijećnici oporbene koalicije.

vijećnici

protivljenje predloženom projektu i dalje

Predsjednik vijeća je zatražio od svih vijećnika da se pojedinačno izjasne o projektu:
Kristina Pavec izjasnila se pozitivno o predloženom projektu
Franko
Ivica
OV_ll
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Marijan Valković izrazio je protivljenje predloženom projektu jer je projekt nepotreban i
smatra da se nekome pokušava smjestiti navedeni posao
Sanja Mišetić smatra da je sam projekt kvalitetan ali smatra da nije vrijeme za pokretanje
prije nego se utvrde sve Či njenice i opravdanost projekta za našu Općinu
Lidija Kovačić navodi da se radi o projektu za koji je financijski vrlo zahtjevan za Općinu i kao
takav nije argumentiran vijeću sa dokumentacijom i podlogama na temelju kojih bi Vijeće
moglo zaključiti o opravdanosti istoga. Ova predložena Odluka ne predstavlja ništa jer za
projekt nisu osigurana sredstva u proračunu i nije provedena nabava. Argumenti kojim se
posao pokušava dodijeliti jednoj tvrtki ne stoje jer navedena licenca nema veze s ničim, tema
izmjere su izmjera i podaci izmjere koji ne mogu biti predmet autorskog prava, tako da prije
pokretanja ovakvog projekta obvezna provedba javne nabave.

Nadalje navodi da podaci koje se želi dobiti izmjerom već postoje u bazama i arhivu Općine
(legalizacije, komunalni doprinosi i dr.) tako da je neracionalno angažirati osobu za
prikupljanje podataka koji su nam već dostupni. Također samom tehnologijom izmjere
dobivaju se manje točni podaci od onih koji su nam na raspolaganju.
Rezultati prezentacije i rezultati probne izmjere pokazuju da
za izmjeru.

Općina

ima kvalitetnije podloge

Anton Spicijarić podržava stajalište Lidije Kovačić i stoga se ne slaže sa projektom koje
odgovara i dosadašnjim njegovim stavovima i posebno nakon održane prezentacije
rezultata probnih izmjera.
Pavao Barbiš slijedom navedenih argumenata vijećnice

Kovačić

ne podržava projekt.

Mate Spicijarić smatra da nije potrebna izmjera jer postoji dokumentacija u općini od
legalizacije i dr. koja se treba obraditi. Smatra da isto treba napraviti ali na drugi način da se
angažiraju vlastiti kapaciteti za obradu jer ažuriranje baza mora biti konstantni proces a ne
jednokratni posao. Iz prezentacije je vidljivo da ćemo dobiti manje kvalitetne podatke koji će
nakon dovršetka planirane četverogodišnje izmjere biti zastarjeli a Općina neće stvoriti
sustav koji treba nastaviti posao.
Alan

Bogović

ima povjerenje u procjenu

Načelnika

te stoga podržava projekt

Tončić Tehomilić

navodi da je upoznat sa više objekata koji su legalno izgrađeni te da nisu
zaduženi za plaćanje komunalne naknade te je stoga opravdano provođenje izmjere

Više vijećnika u svojim izlaganjima ističe pozitivnu stranu sudjelovanja u projektu
komunalnog društva Ponikve koje sufinancira projekt sa 30%. Sa navedenim tvrdnjama nisu se
složili vijećnici Anton Spicijarić i Lidija Kovačić koji navode da Ponikve projekt financiraju našim
sredstvima u njihovom kapitalu, odnosno putem sredstvima prikupljenim od građana Općine
Malinska-Dubašnica, temeljem čega se ne ostvaruju uštede po osnovi financiranja Ponikve.
U daljnjoj raspravi vijećnik Anton Spicijarić postavio je pitanje dali je Vijeće svjesno što se
usvaja ovim zaključkom. Navodi da je ovakvo ugovaranje i nabava nezakonita, te da izlagač nije
dao argumentirano obrazloženje svojih licenčnih prava.
Po završetku rasprave predsjednik Vijeća navodi da smatra kako je predloženi projekt
vrlo dobar, da se radi o renomiranoj tvrtki ali zbog svih dubioza predlaže da se tema još jednom
odgodi kako bi se ista dodatno argumentirala.
Predsjednik vijeća odgodio je donošenje predloženog zaključka za slijedeću sjednicu.
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Točka

14.
Vijećnička pitanja
1.

Vijećnica Mišetić zamolila je da se pošalje službu dezinsekcije u njenu ulicu gdje u njenom
neuređenom terenu postoji leglo miševa te takvo predstavlja zdravstveni rizik.

susjedstvu na
2.

Vijećnik

Anton Spicijarić ponovno je postavio pitanje cijene komunalnih usluga u Ponikvama
odnosno naplate naknade za razvoj (Projekt Jadran). Smatra da to nije pitanje Skupštine
Ponikve već općinskog vijeća. Moli da mu se dostavi pisani materijal vezano na navedenu
tematiku kako je zatražio na prethodnim sjednicama.

3.

Zamjenik Općinskog načelnika zatražio je od vijećnika Antona Spicijarića informaciju o
statusu terase lokala Prova u Malinskoj. Odgovorili su vijećnici Spicijarić i Valković koji su
upoznati sa navedenim te navode da se radi o lokaciji gdje je izvršena zamjena terena u
okućnici navedenog objekta a spor se je rješavao još u bivšoj Općini Krk (Mjesnoj zajednici).

4.

Općinski načelnik

5.

nastavno na točku Izrade prostornih i neprostornih baza podataka obavještava da
u svrhu daljnje analize i usporedbe podataka dati nalog upravi da izvrši probnu izmjeru
jednog područja u Općini kako bi se vijeću moglo argumentirati potreba za ugovaranjem
navedenog posla. O tome će izvijestiti Vijeće na slijedećoj sjednici.

uputio je pozdrav novim

članovima Vijeća

i zaželio im uspješan rad.

Načelnik

će

6.

Vijećnik

Anton

aktualnu točku
je najavljivano.

Spicijarić

zatražio je od Predsjednika Vijeća informaciju kada se planira na
dnevnog reda staviti tema o radu Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. kako

Predsjednik Vijeća je potvrdio da se planiraju na Vijeću pokrenuti rasprave o aktualnim
temama a između ostalih i o KD Dubašnica d.o.o., o Turističkoj zajednici i drugim aktualnim
temama. Nadalje ističe svoje nezadovoljstvo radom i trajanjem sjednica Vijeća tako da će se i
na tome poraditi da se ograniči broj tema, trajanje i time postignu bolji rezultati rada.
Nadalje Predsjednik Vijeća ističe svoje nezadovoljstvo nemogućnošću pokretanja rješavanja
bitnih problema u Općini (Haludovo, Kolonija, Borovik i sL) u čem u o velikoj mjeri smatra
krivom državu odnosno neučinkovit sustav.
7.

Vijećnik
pomoć

Anton Spicijarić predložio je
poplavljenim područjima.

vijećnicima

naknadu za rad sa ove sjednice doniraju za

Predsjednik Vijeća smatra da je u navedenoj tematici zakazao državni sustav te ne
prijedlog dok se ne utvrde činjenice i odgovornosti-za nastalu situaciju.
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