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ZAPISNIK
14. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 15. rujna 2014. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 18:08 sati te je utvrdio da
ima kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća, te stoga Vijeće može započeti sa radom.

vijeće

Predsjednik Vijeća vezeno na zahtjeve sa prošlih sjednica za uvrštavanjem u raspravu
tema Komunalnog društva i Turističke zajednice kako je sezona u tijeku te će se navedeno
uvrstiti u dnevni red narednih sjednica, dok je za ovu sjednicu u dnevni red uvrštena aktualna
točka Haludova.
Predsjednik Vijeća konstatirao je da je nakon dostave poziva za sjednicu utvrđena
potreba za proširenjem dnevnog reda sa jednom novom točkom dnevnog reda (Odluka o izmjeni
i dopuni Odluke o porezu na korištenje javnih površina) radi žurnog definiranja navedene
problematike, te stoga predlaže da se dnevni red dopuni sa navedenom dopunom.
Primjedbu na dopunu predloženog dnevnog reda imao je vijećnik Spicijarić koji navodi
kako se je ustalila praksa nadopune dnevnog reda na samoj sjednici bez stvarne potrebe za
žurnim rješavanjem predloženih tema. Na navedeni način vijećnici ne primaju prijedloge
materijala sa pozivom na sjednicu te se na taj način vijećnike onemogućuje da se kvalitetno
pripreme za rad. Moli predsjednika Vijeća da se promjeni navedena praksa. Predsjednik vijeća
uvažio je primjedbu s napomenom da o tome u buduće treba voditi računa .
Dnevni red

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

prihvaćen

sa izmjenama i dopunama kako slijedi:

Usvajanje zapisn ika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Polugodišnji izviještaj o radu Načelnika i druge informacije o radu Načelnika
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu
Projekt Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za Općinu Malinska-Dubašnica informacija
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU
1. II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska -Dubašnica za 2014. godinu
2. III. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
5. II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
Odluka o prihvaćanju završnog likvidacijskog izviješća Centra za održivi razvoj otoka
sjevernog jadrana (CORO) u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru

15. rujna 2014

14. sj edni c a Op ć inskog vijeća

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obnovi trajnih nasada
IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka o sklapanju dodatka Ugovoru o otkupu zemljišta iz 2004. godine
2. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice u predjelu Rova
3. Odluka o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za deposedirano građevinsko
zemljište
4. Odluka o sklapanju izvansudske nagodbe radi utvrđenja statusa pomorskog dobra
5. Informacija o nastavku projekata provedbe katastarske izmjere
6. Informacija o tijeku postupka utvrđivanja granice pomorskog dobra
10) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine
11) Vijećnička pitanja
12) Aktualna tema - Haludovo

8)
9)

Točka

l.
Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice

Na zapisnik sa 10. sjednice primjedbe imao je vijećnik Anton Spicijarić. Navodi da u
zapisniku nije korektno ni potpuno zabilježen tijek rasprave i činjenica o kojima se je
raspravljalo na samoj sjednici i to:
u točki 12. nije zabilježeno da se je u raspravi Općinski načelnik zalagao za određenjem
lokacije Livakovo kao lokacije za smještaj parkirališta za autobuse te nisu zabilježeni
argumenti iznošeni na sjednici od vijećnika uključenih u raspravu,
u točki 13.2 nije zabilježeno da je prijedlog Odluke izmijenjen na inicijativu
Antona Spicijarića i razloge izmjene

vijećnika

u točki 13.6 nije zabilježeno da je prijedlog Odluke izmijenjen na inicijativu
Antona Spicijarića to jest da je povećana početna cijena u natje čaju

vijećnika

u nastavku rasprave po točki 4. nije zabilježeno da su vijećnici koji su se zalagali za
donošenje Odluke argumentirali svoj stav činjenicom da će Općina platiti projekt umanjen
za 30% učešća Ponikve što su osporili vijećnici A. Spicijarić i L.Kovačić

Predloženi zapisnik je usvojen jednoglasno sa navedenim ispravcima i dopunama.
Točka 2.
Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice

Na zapisnik sa 12. sjednice prigovor je također imao vijećnik Anton Spicijarić i to na točku
7. u kojoj nije navedena bit rasprave te rješenja i zaključci o kojima se je u raspravi diskutiralo
temeljem čega je usvojena Odluka. Smatra da tekst treba doraditi preslušavanjem audio zapisa.
Vijećnik

Franko Kraljić smatra da nije potrebno dorađivati tekst zapisnika jer smatra da je
rasprava bila kvalitetna te da je proizvela kvalitetnu Odluku.
Nakon rasprave koja je uslijedila Predsjednik je stavio na glasovanje usvajanje Zapisnika
na što je prigovor dala vijećnica Kovačić koja navodi da se prema Poslovniku o zapisniku ne
odlučuje glasovanjem.

Predloženi zapisnik je usvojen sa 7 glasova za 5 protiv.
Vijećnica Kova č ić

odbila se je izjasniti temeljem prethodno dane primjedbe o usvajanju
zapisnika protivno Poslovniku.
ov_14 (7-14) - ispr.doc
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To č k a

3.

Polugodišnji izvještaj o radu Op ćinskog načelnika

čega

Općinski načelnik podijelio je vijećnicima njegov polugodišnji izviještaj o radu, nakon
je dao dodatne informacije o aktual ni jim temama:

informacija o konstituiranju mjesnih odbora - pisa ni materijal je dostavljen Vijeću na
traženje vijećnika Antona Spicijariću
informacija i posjeti Ministarstvu kulture RH gdje je Općina prezen tirala aktivnosti i potrebe
na projektima istraživačkih radova na lokalitetu Cickini, uređenju Etno kuće i zaštiti i
registraciji nematerijalne kulturne baštine Dubašnice (koledvanje, pjevanje)
informacija o Centru za posjetitelj e u prostorima novog trgovačkog centra Konzum u Omišlju
informacija o razmatranju mogućnos t i izrade Strategije razvoja
o čemu će se zasebno raspraviti na sjednici Vijeća

Općine

Malinska-Dubašnica

informacija o posjeti novoizgrađenim dječjim vrtićima u Karlovcu (u izgradnji) i u Ljubljani
(koji je u funkciji) koji su arhitektonski slični planira nom u Malinskoj gdje su prikupljena
pozitivna iskustva - planira se organizirati posjeta i za zainteresirane vijećnike na iste
lokacije
pregledana je predložena lokacija za jaslice u društvenom domu u Sv. Vidu te je
za sada i bez većih zahvata prostor nije pogodan za isto

utvrđeno

da

informacija o dva aktualna natječaja za subvencioniranje korištenja obnovljivih izvora
energije i subvencioniranje projekata energetske učinkovitosti
informacija o realiziranoj potpori Ministarstva turizma za pokretanje
u Opći n i
aktivnosti na preuzimanju i obradi poreza na

kuće

bežičnih

internet zona

za odmor od Porezne uprave

informacija o posjeti njemačkog turističkog menadžera gosp. Eckarta Buchera kojega su
Općina i TZ ugostile sa ciljem da napravi kraću analizu mogućnosti Općine prema problemu
Haludova i tu rističkog razvoja Općine, u čemu navedeni ima bogato iskustvo iz sličnih
mediteranskih sredina i od koga su prikupljene vrijedne informacije
informacija o pripremnim radnjama za pokretanje
uređenje centra Malinske

arhitektonsko-urbanističkog natječaja

interno su analizirane odluke o komunalnoj naknadi i doprinosu gdje je
odre đenim izmjenama, ali za sada se još neće pokretati izmjena Odluke

utvrđena

o rezultatu preuzimanja naplate parkinga od Komunalnog društva izvijestit
slijedećoj sjednici
dana je informacija na traženje
također u pismenom obliku
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4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica z a 2014. g odinu
Predsjed nik vijeća za tražio je od vijećnika da se odmah krene sa pitanjima
materijalu za točku dnevnog reda dano detaljno obrazloženje.

budući

je u

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju o poziciji rashoda za zaposlene koja je
u odnosu na prošlu godinu za oko 17%, na što je voditeljica Odsjeka za pro račun i financije
Tonica Brnić dala odgovor kako je to zbog novog zapošljavanja u Općini i to novih djelatnika na
određeno vrijeme (zamjene) i neodređeno vrijeme. Načelnik se je nadovezao da uz prijem novih
djelatnika u radni odnos što na određe n o a što na neodređeno vrijeme nisu povećavane plaće
zaposlenima dok su dužnosnicima smanjene.
veća

Isto tako zatražio je informaciju o povećanju pozicije materijalnih rashoda, na što je
odgovoreno da su povećane pozicije službenih putovanja, materijalni troškovi zbog prijevoza na
posao većeg broja zapos leni ka, povećan i su troškovi teku ćeg i investicijskog održavanja i td.
Vijeće

je jednoglasno usvojilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Malinska - Dubašnica za 2014. godinu.
Točka

Proračun a Općin e

5.

Projekt Izrade prostornih i neprostornih baza podataka
za Op ćinu Malinska -Dubašnica - informacija
Uvodno je u kratkom obrazloženju Općinski načelnik ponovio Činjenice sa prošlih
sjednica, te navodi da je interno proveo probnu izmjeru koja je pokazala da je teško samostalno
provesti izmjeru i ažuriranje baza podataka u obliku kojem to mogu izvršiti vanjske stručnije
osobe. Stoga ponovno predlaže Vijeću prihvaćanje ovog projekta.
Nadovezao se je predsjednik Vijeća na temelju čije odluke je prijedlog na prethodnim
sjednicama p ovlačen na doradu i analizu. Navodi da se je ponovno informirao u Ponikvama, te da
je proveo raspravu unutar svoje stranke gdje je zauzet stav da se projekt prihvati. Stoga će u
odnosu na prethodnu sjednicu glasovati za prihvaćanje projekta.
Vijećnik

Anton Spicijarić dao je samo jedan komentar na prijedlog Zaključka .. Hvala na
informaciji 1", sa čime se je referirao na činjenicu da je sama odluka formulirana na način da se
prihvaća projekt određenog ponuđača bez provođenja zakonske procedure javne nabave za
ugovaranje ovakvog posla, te upozorava da ova odluka nije zakonski utemeljena.
Zaklju čak

o

prih va ćanju

skladu sa sustavom Atlas 14
glasovati o istome.
Vijećnik

projekta Izrade prostornih i neprostornih baza podataka u
je sa 7 glasova za dok su ostali vijećnici odbili

prihvaćen

Anton Spicijarić je zatražio da se upiše kako se je glasovalo za
dnevnog reda, zbog čega se je njegova lista od bila izjas ni ti pri glasovanju.
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6. 1

II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU

Uvodno obrazloženje prijedloga ll. izmjena i dopuna proračuna i pratećih akata dao je
Navodi da je razlog izmjena i dopuna prijedlog promjena na pozicijama
potreba da se preraspodjele i osigu raju sredstva za izgradnj u prometnice u Rovi, te za planirani
otkup i zamjenu kuće. Osim navedenog ovom prilikom se i usklađuju pojedine druge pozicije
sukladno ostvarenju.
Općinski načelnik.

Detaljnije obrazloženje dala je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Tonica Brnić
koja je obrazložila pojedine pozicije na kojima se predlažu izmjene i dopune.
Vijećnica Mirjana Maršić zatražila je informaciju o poziciji uređenja parkirališta Štacija
zašto se dogodila greška, na što je odgovor dala Tonica Brnić kako je greška nastala kod čitanja
isčitavanja gdje nije bio izražen iznos PDV-a, tako da je pozicija planirana u manjem iznosu.
Vijećnik

Anton

Spicijarić

zatražio je informaciju o pozicijama koje su ukinute a nisu
obrazložene. Načelnik je odgovorio da je više pozicija izmijenjeno, ukinuto i dodano te da se
navedeno predlaže zbog toga što su se po pojedinim projektima mijenjali prioriteti i potrebe,
određeni projekti ne mogu se realizirati zbog određenih poteškoća (imovinskih i dr.) i td.
smatra da je pozicija održavanja dvorane uključena u program sporta dok
je u proračunu na upravljanju imovinom te smatra da navedeno treba uskladiti i uvrstiti u
program održavanja komunalne infrastrukture .
Lidija

Kovačić

Vijećnica Kovačić apleira se ne podrži financiranje Visitor centra u Omišlju neprimjerene
lokacije i ostalih nedostataka projekta. Načelnik je dao obrazloženje da on ne podržava ovakav
projekt, međutim prihvaćeno je uključenje u prvu godinu u planiranOj poziciji od 9.000,00 kn uz
mogućnost da se izađe iz ugovora. Lidija Kovačić navodi da će se utroŠiti ogromna sredstva
Ministarstva i Županije na uređenje navedenog prostora koji je na krajnje neprimjeren a kasnije
će preostati veliki troškovi zakupa prostora, od ržavanja pogona i plaća zaposlenih. Vijećnik
Anton Spicijarić dao je primjedbu na općenitu temu pokretanje ovog projekta mimo svih planova
županijskih i lokalnih te nametanja smještaja Visitor centra u prostor Konzuma. Nadovezao se je
i predsjednik Vijeća koji smatra da je pokretanje Visitor centra na ovoj lokaciji pogodovanje
Konzumu.

Predsjednik

vijeća

daje primjedbu na neprimjerenu lokaciju smještaja spomenika Papi
ispred trgovačkog centra Konzum, na što je obrazloženje dao Općinski načelnik kako je bio
protiv navedene lokacije ali je Biskupija inzistirala na realizaciji ovog projekta.
Mirjana Maršić zatražila je pojašnjenje pozicije ostali povratu u proračun gdje u
obrazloženju piše da je općina nakon uvođenja PDV-a ponovno počela naplaćivati refundaciju
režija od zakupaca. Pita zašto ponovno i dali nije prije naplaćivala isto. Tonica Brnić dala je
odgovor da je prije uvođenja PDV-a refundaciju troškova vršilo KO Dubašnica.
Anton Spicijarić dao je općenitu primjedbu na pripremu i realizaciju proračuna jer se
mnogo pozicija nerealno planira i naknadno skida iz proračuna te da nije izvršena kvalitetna
priprema sezone na što je upozoravao i tražio da se vijeću prezentiraju programi TZ-a i
Komunalnog društva .
Međutim najveću

pri mj edbu daje na realizacij u određenih projekata mimo važećeg
proračuna na što je prethodno upozoravao. Mimo proračuna uređen je Lukobran, te se sada isto
rebalansom legalizira. Ista je situacija kod nabave montažnih WC-a gdje je također propust da su
ist i postavljeni mimo odredbi prostornog plana. Nadalje iz proračuna se izbacuje i veći broj
planiranih projekata te se postavlja pitanje kvalitetnog planiranja i pripreme za naredna
razdoblja, pripreme projekata za fondove i dr. To potvrđuje da nikada manje nije ostvareno
ov_14 (7·14) - ispr.doc
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potpora iz drugih izvora. Navodi dalje da se u proračunu vide određeni projekti koji su
realizirani a za koje nisu provedeni natječaji (Park na obali, Štacija) što je nedopustivo i previše
je dogovorenih radova na štetu Općine.
Načelnik u odgovoru navodi da su ga ove primjedbe Spicijarića donekle povrijedile te u
odgovoru navodi da u poslovanju postupa odgovorno, na primjer kod proŠirenja groblja u
Svetom Vidu značajno je smanjena planirana pozicija radova te se sada mora smanjivati pozicija,
kod izgradnje parkirališta Štacija kompenzacijom se uspjelo naplatiti veće staro potraživanje s
osnove komunalnog doprinosa. U izmjenu proračuna na poziciji otkupa zemljišta potrebno je
izvršiti izmjene jer je u planovima planirana izgradnja prometnice na način da je potrebno sada
izvršiti veći i financijski zahtjevan otkup zemljišta a postojala su druga za Općinu povoljnija
rješenja za planiranje izgradnje iste. Zaključuje da vijećnik Spicijarić iznosi grube insinuacije na
rad Općine.

Mirjana Maršić postavila je pitanje zašto katastarske izmjere nisu bile pokretane i zašto to
do danas nije pokretano. Načelnik odgovara da će informaciju dati pod točkom 9.5 gdje je
planirana rasprava o navedenom.

ll. izmjena i dopuna Proračuna
sa 7 glasova za i 6 glasova protiv.

Općine

Malinska·Dubašnica za 2014. godinu usvojena je

Točka

6.2
/II. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
U kratkoj raspravi

vijećnik Spicijarić

konstatira da se iz prijedloga vidi da je iz plana

izbačen sportski park, da investicija na parkiralištu Štacija iznosi 672.000,00 kn za što je

provedena kriva procedura nabave. Također se referira i na primjedbe dane u raspravi kod
Zatražio je također da mu se dostavi informacija o provedbi javnog natječaja za
proširenje javne rasvjete.

Proračuna.

Odluka je usvojena sa 7 glasova za i 6 glasova protiv.
Točka

6.3
II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Po točki nije bilo dodatnih pitanja ni rasprave.

Odluka je usvojena sa 7 glasova za i 6 glasova protiv.
Točka

6.4
II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Po točki nije bilo dodatnih pitanja ni rasprave.

Odluka je usvojena sajednogiasno.
Točka

6 .5
II. izmjena i dopuna Programajavnih potreba u sportu za 2014. godinu
Po točki nije bilo dodatnih pitanja ni rasprave.

Odluka je usvojena jednoglasno.
ov.14 (7·14)· ispr. doc
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Točka

7.

Odluka o prihvaćanju završnog likvidacijskog izviješća Centra za održivi razvoj otoka
sjevernog Jadrana (CORO) u likvidaciji i davanju razrješnice likvidatoru
Prijedlog Odluke je ukratko obrazložio

Općinski načelnik.

Odluka je usvojena jednoglasno
Točka

8.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obnovi trajnih nasada
Načelnik

je dao obrazloženje da bi se predloženom odlukom izmijenila samo jedna stavka
odluke a to je da se više poticaji za obnovu trajnih nasada unutar građevinskog područja ne bi
mogli ostvarivati već isključivo na poljoprivrednom zemljištu.
Primjedbu na navedeni prijedlog dao je vijećnik Mate Spicijarić koji je ujedno č lan Udruge
maslinara, te navodi da je udruga raspravila isto te se ne slaže sa navedenom prijedlogom.
Ulaganja u obnovu i podizanje maslinika su bitno veća od ostvarenih potpora tako da investitori
nemaju interesa ulagati u obnovu i podizanje nasada ukoliko iste ne namjeravaju koristiti. Stoga
nema bojazni da će se navedeni tereni prenamijeniti.
Predlagatelj Općinski načelnik se zalaže za predloženi prijedlog odluke jer po njemu nije
logi čno da se poticaji za poljoprivrednu proizvodnju ostvaruju na građevinskim parcelama koje
se sutra mogu prenamijeniti te navodi da svatko može predložiti da mu se ozeleni parcela i
prenamjeni iz građevinskog u poljoprivredno.
Lidija Kovačić smatra da su masline autohtona biljka koja oplemenjuje krajolik pa tako i
okućnice objekata. Smatra da se malo ulaže u ove namjene te se zalaže da se zadrži postojeću
odluku. Iznos poticaja nije značajan
Anton Spicijarić smatra da je uređenje građevinskih parcela
treba poticati i davati vlasnicima potporu u tome.

izgrađenih

i

neizgrađenih

Odluka nakon rasprave nije prihvaćena. (1 glas za, 7 protiv i 5 suzdržanih)
ToČka

9.
IMOVINSKI PREDMETI
1.

Prijedlog Odluke o sklapanju dodatka Ugovoru o otkupu zemljišta iz 2004. godine obrazložio
je Općinski načelnik. Navodi da je zaprimio zahtjev nasljednika osobe koja je sa općinom
2004. godine zaključila ugovor o otkupu zemljišta za izgradnju ceste kojim je ugovorena
isplata naknade za otkup nakon realizacije komunalnog doprinosa u navedenoj zoni. Kako
još nije realizirana gradnja i kako nije izvjesna realizacija gradnje, te kako je navedena cesta
u posjedu Općine već 10 godina nasljednici mole da im se isplati ostatak kupoprodajne
cijene. Načelnik navodi da nema poseban stav o ovome već predmet daje vijeću na
razmatranje i odlučivanje.
Anton Spicijarić, bivši načelnik navodi da je ugovor o prodaji korektno sačinjen prema
dosadašnjoj praksi da se zemljište isplaćuje kada se ostvari prihod od izgradnj e u zoni u
kojoj se gradi cesta i druge javne površine. Ugovor je realiziran na in icijativu vlasnika koji su
trebali riješiti pristup parcelama koje su planirali prodati. Navodi da je u ovom slučaju već
učinjen ustupak isplatom dijela otkupa ceste koji je prethodno stavljen u uporabu iako nije
realizirana gradnja i naplata komunalnog doprinosa.
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Prihvaćanjem prijedloga čini se presedan jer ni jedna od ugovorenih okolnosti se nije
promijenila te će takvo rješenje u konačnici Općinu koštati i u drugim slučajevima. Stoga
smatra da treba zadržati ugovor koji je prvotno korektno sačinjen uz suglasnost vlasnika.

U daljnjoj raspravi su raspravljene razne opcije rješenja pitanja te je zaključeno da se ugovor
za sada neće mijenjati.

Prijedlog odluke o sklapanju dodatka ugovora je povučen.
2.

Obrazloženje prijedloga Odluke o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice u predjelu
Rova dao je općinski n ačel nik. Općina treba krenuti u planiranu realizaciju ceste na području
Rove prema hotelu Vila Rova za što je prema UPU potrebno izvršiti otkup zemljišta od
privatnog vlasnika. Sa vlasnikom se je stupilo u kontakt te mu se je ponudio otkup 477 m2
po cijeni od 100 €/m2, što je realna cijena za otkup javnih površina u zoni. Otkup omogućuje
realizaciju projekata u području Rove.
Vijećnik Anton Spicijarić navodi da se kao na prošloj točki nastoji promijeniti praksa otkupa
zemljišta u novim zonama. Naime nigdje nije vršen otkup prije nego što su se na parcelama
u zoni ostvarili prihodi od izgradnje. U dosadašnjoj praksi Općina je uvijek svoje obveze
isplate rješavala prijebojem sa komunalijama od osoba od kojih otkupljuje zemljište i na taj
način se ne opterećuje proračun. Otkupom ovoga zemljišta pojaviti će se zahtjevi osoba
kojima nije isplaćena kupoprodajna cijena već se čeka realizacija izgradnje.

Druge jedi nice lokalne samouprave (daje primjer Omišlja) se u realizaciji otkupa ponašaju
puno raCionalnije u korist vlastitog proračuna jer za otkup nude puno manje otkupne cijene
u odnosu na našu općinu, te isplatu isključivo uvjetuju gradnjom.
Navodi dalje da prijedlogom nije definirano tko plaća uređenje parcele nakon cijepanja,
odnosno ponovnu izgradnju ogradnog zi da, po čemu je zaključeno da odluku o otkupu treba
ograniČiti uvjetom moguće izgradnje suhozida.
Uslijedila je duža rasprava o opravdanosti ovoga otkupa odnosno prioritetnog rješavanja
otkupa i isplate vlasnika gdje je vijećnik Anton Spicijarić izražavao svoje protivljenje
ovakvom načinu rješavanja imovinskih odnosa, dok se je Općinski načelnik zalagao za
usvajanje predložene odluke. Kompromis se je u raspravi postigao na način da se isplata
protegne kroz 3 ili više godina.

Odluka je usvojena jednoglasno sa navedenim izmjenama da je isplata naknade kroz 3
godine, da moguća gradnja suhozida i da će načelnik dati informaciju Vijeću o
realizaciji
3.

Obrazloženje odluke o sklapanju nagodbe u postupku određivanja naknade za deposedirano
zemljište dao je zamjenik Načelnika Miroslav Topić. Obrazloženje predmeta je
dano na prošloj sjednici kada je točka vraćena na doradu.

građevinsko

Uputio se je dopis Gradu Krku u kojem se traži njihovo očitovanje o predmetu, na što je
zaprimljen odgovor da predmet nije u njihovoj nadležnosti već Ureda državne uprave,
Ispostave Krk koji vodi predmet i ima svu dokumentaciju. Za izradu stručnog mišljenja o
predmetu angažiran je odvjetnik Igor Šarunić koji u svojem nalazu napominje da predmet
vodi Ured državne uprave te da ne postoji osnova za pozivanje na zastaru u postupku te daje
preporuku za zaključenjem nagodbe u predmetu koja je povoljnija za Općinu.
Anton Spicijarić navodi da je Općina uputila dopis na pogrešnu adresu te je dobiven
korektan odgovor kako Grad Krk nema ništa sa predmetom. Upit je trebalo uputiti uredu koji
vodi postupak da se očituje o Či njenicama na koje je zatražen odgovor na prošloj sjednici, te
nije dano korektno ni potpuno očitovanje na zahtjev.
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Navodi dalje da je Imovinsko pravna služba koja je u bivšem sistemu vodila slučaj u svojem
djelovanju učinila brojne propuste, koji sada ista služba podvaljuje na naplatu lokalnim
jedinicama, te je potrebno izvršiti sustavnu kontrolu poslovanja i postupanja tih službi. Stoga
u postupku prije rješenja treba izvući sve dokaze i činjenice koji argumentiraju rješenje
predmeta.
Predlaže da se odbije prihvaćanje nagodbe i pokrene postupak kada će nadležna tijela
morati prezentirati sve argumente i dokaze u postupku. Sa te strane ostavlja se odluka
nadležnim institucijama na odlučivanje, a ne Općini koja za to nije nadležna.
Franko

Kraljić

konačnici

nije se složio sa odbijanjem prijedloga jer takva odluka može
može koštati više od predloženog riešenja.

Općinu

u

Odluka nije usvojena (1 glas za i 12 protiv).
4.

Obrazloženje odluke o sklapanju izvansudske nagodbe radi utvrđenja statusa pomorskog
dobra dao je Općinski načelnik. Zaprimljen je prijedlog Državnog odvjetništva za zaključenje
izvansudske nagodbe u svrhu upisa pomorskog dobra na čestici upisanoj kao vlasništvo
Općine Malinska - Dubašnica a na kojoj je određena kultura pomorskog dobra. Da bi se
navedeno pomorsko dobro moglo staviti u funkciju odnosno dati u koncesiju
zainteresiranim stranama, potrebno je riješiti status vlasništva pomorskog dobra, odnosno
izvršiti upis na RH. Navodi da će predajom vlasništva u korist RH Općina neće ostati
uskraćena za pravo potraživanja naknade za navedeno zemljište.
U raspravi su iznesena različita mišljenja o temi kako država u raspolaganju svojim
vlasništvom nije kooperativna prema općini tako da ne treba olako prepuštati imovinu
državi. Nadalje nije utvrđen status navedenog zemljišta koji prethodno treba ispitati.
Zemljište dok je u vlasništvu općine može Općina koristiti i na najmu ostvarivati prihod.
Zbog navedenih pitanja predloženo je da se odluka vrati na doradu.

Odluka je vraćena predlagatelju na provjeru o statusu zemljišta prije 1991. godine, te se
daje Načelniku suglasnost da potpiše izvansudsku nagodbu ukoliko se utvrdi da
zemljište prije '91 nije bilo u vlasništvu Općine.
5.

Informaciju o nastavku projekata provedbe katastarske izmjere dao je Općinski načelnik koji
navodi da je na inicijativu pokrenut nastavak postupka provedbe Katastarske izmjere
općine . Od Ministarstva pravosuđa zaprimljena je odluka o početku postupka obnove
zemljišnih knjiga. Temeljem sporazuma sa nositeljima projekta Općina će sudjelovati u
projektu financiranjem plaće jednog sudskog referenta, a Katastar će osigurati prostor za
smještaj tima koji će raditi na provedbi obnove zemljišnih knjiga. Sredstva za provedbu ovog
projekta Općina je osigurala u rebalansu koji je danas usvojen. Procjena troška Općine
Malinska - Dubašnica je 10.000,00 kn mjesečno.
Anton Spicijarić postavio je pitanje na koji način je Općina prihvatila financiranje nastavka
izmjere. Ministarstvo je naime dalo nalog Sudu u Krku nalog da provede izmjeru, te pita dali
je uvjetovan nastavak financiranjem od strane Općine, jer u konačnici izmjera će trajati dugo
i nakupiti će se veliki iznos na račun OpĆine. Sa druge strane u nekim sredinama općine ne
financiraju navedene izmjere.
Odgovorio je načelnik da je naše sufinanciranje dogovoreno u pregovorima sa Sudom jer je
to bila na neki način i uvjet za nastavak izmjere.

6.

Općinski načelnik je dao informaciju o tijeku postupka utvrđivanja granice pomorskog
dobra. Nedavno je zaprimio tri elaborata utvrđivanja granice pomorskog dobra koji su
izrađeni 2002. godine i koji su mu je upuće ni na potpis. Od navedenih ovjerio je dva
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elaborata koji nisu bili sporni, dok je za treći elaborat (od nasipa do kupališta Rupa)
utvrđeno da je u koliziji sa prostornim planovima te ga je potrebno izmijeniti jer navedenim
prijedlogom bi u pomorsko dobro ušao veliki dio područja uvale malinska Qavne površine,
parkovi, parkirališta). Za navedeni sporni elaborat u dogovoru sa Upravnim odjelom za
pomorstvo PGŽ dogovorena je izmjena.
Općina

Malinska - Dubašnica će u povjerenstvo za utvrđivanje granica pomorskog dobra
imenovati novog predstavnika Općine, te će se krenuti u rješavanje utvrđivanja granice od
Porta do Vantačića.

Anton Spicijarić navodi da je komisija pred više godina već utvrdila granice na navedenom
području te da su planovi rađeni upravo po tim podlogama ali Upravni odjel nije proveo
navedene elaborate. Drugačije granice na određenim područjima sadašnjih javnih površina
nije se moglo drugačije određivati jer se znalo da su navedena područja nasipana i time
neosporno pomorsko dobro.
Točka

10.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na korištenje javne površine

Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o porezu na javne površine obrazložio je predlagatelj
Predlaže da se odluka dopuni mogućnošću da se odobri načelniku da u
opravdanim slučajevima načelnik odobri smanjenje naknade za uporabu javne površine. Poticaj
za navedeni prijedlog bio je slučaj ovogodišnjeg uređenja parka ispred PBZ-a kada su vlasnici
zakupljenih terasa bili ograničeni u korištenju javne površine.
Općinski načelnik.

Vijećnik

Anton Spicijarić smatra da odluka nije logična jer je takvih slučajeva bilo i prije
ali radovi koji se izvode upravo su u cilju povećanja kvalitete za same korisnike. Nadalje smatra
da se ne smije dati slobodne ruke načelniku da samostalno odlučuje o tome već to treba vijeće
odrediti.
U raspravi je vijeće zaključilo da se mogućnost smanjenje naknade za uporabu javne
površine načelniku ograniči do 10% godišnjeg iznosa.
Vijeće je jednoglasno

usvojilo predloženu Odluku sa predloženom dopunom.
Točka
Vijećnička

11.
pitanja

1.

Predsjednik Vijeća predložio Načelniku da se na koordinacijama založi za osporavanje
lokacije za smještaj Visitor centra u privatnom objektu trgovačkog centra Konzum. Nije
protiv Visitor centra ili postavljanja spomenika Papi ali za njih treba iznaći primjerenija
pozicije.

2.

Vijećnica

3.

Vijećnica Kovaćić

Lidija Kovačić dala je primjedbu na prošlogodišnje uređenje parka u rivi u
Vantačićima koje nije dovršeno do kraja uređenjem zelenih površina. Nadalje ove sezone u
Vantačićima je bilo dosta prigovora o nedostatku koševa za smeće, te moli da se navedena
pitanja riješi.
postavila je pitanje Načelniku zašto su ove sezone ispred Blue Wawes
resorta cijelo ljeto bile postavljene ležaljke koje su zauzimale prostor kupačima i smanjivale
kapacitet plaže. Ove sezone nije bilo moguće da kupač dođe na plažu i smjesti se na praznom
mjestu jer je isto mjesto zauzimala prazna ležaljka. Do sada je praksa bila da koncesionari
drže ležaljke na jednom mjestu i izdaju ih kako iz kupci iznajme. Navedeno pitanje
postavljeno je na prošlim sjednicama te je odgovor dan kako će se to provjeriti te smatra da
se pogoduje zakupcu.

ov_14 ( 7·14) . ispr.doc

-1 0 -

15. rujna 2014

14 . sjedni ca Op ći n s kog v ijeć a

Načelnik

je odgovorio da navedeno nije odobreno zakupcu te da su upozoreni na navedeno,
na što je vijećnica Kovačić ponovila da je upozoreno na navedenu činjenicu pred sezonu.
Između Antona Spicijarića i Miroslava Topića provela se rasprava o tome dali je putem
koncesijskog odobrenja dozvoljeno da se ležaljke postave ili samo dozvoli izdavanje istih.

4.

Vijećnica

Kovačić nastavno na informaciju Načelnika zatražila je dodatno obrazloženje
mogućeg otvaranja ispostave vrtića u društvenom domu Sveti Vid. Vijećnica naime

Lidija

na temu
nije tražila da se ispita

mogućnost

otvaranja jasličke grupe već mješovite.

Odgovorio je načelnik da je sa ravnateljicom obišao lokaciju te je utvrđeno da lokacija nije
pogodna za otvaranje vrtićke grupe u prostorijama doma, te se upravo zbog toga stoga
ubrzano radi na realizaciji izgradnje novog vrtića.
Vijećnica Kovačić

navodi da ravnateljica nije kvalificirana da odredi pogodnost društvenog
doma za otvaranje vrtićke skupine, već je trebalo angažirati projektanta koji bi dao rješenje
za adaptaciju prostora i koji ne bi bio previše zahtjevan. Smatra da nije učinjeno dovoljno da
se ispita mogućnost rješavanja otvaranja nove vrtićke skupine u domu u Svetom Vidu.
S.

Vijećnica

Lidija Kovačić ponovila je primjedbu na planiranje dječjeg vrtića na neprimjerenoj
lokaciji i u manjoj veličini od onog koji će nam uskoro biti potreban što potvrđuju brojke
novorođenih i stroži pedagoški standardi koji se postepeno uvode. Navodi svake godine
povećava postotak djece koja se upisuje u dječji vrtić. Općina planira graditi dječji vrtić koji
zadovoljava sadašnje potrebe dok će u skoroj budućnosti isti postati nedostatan.
Neadekvatan će biti i prostor jer tu neće biti osigurane zelene površ ine u sklopu vrtića .
Primjedbu daje na činjenicu da se o važnim i značajnim projektima ne otvara rasprava u cilju
iznalaženja prijedloga i najboljih rješenja, te se o tome ne želi uopće razgovarati. Žurimo se u
projekt bez kvalitetne pripreme, a isti treba kvalitetno osmisliti i treba zadovoljiti javne
potrebe u narednih 20 do 30 godina. Nadalje, navedeni projekt će značajno opteretiti
proračun općine te je upitno dali je Općina kvalitetno pripremila financijsku konstrukciju.
U odgovoru je Općinski načelnik pozvao vijećnicu Kovačić na posjetu koju će organizirati
gradilištu dječjeg vrtića u Karlovcu i dječjem vrtiću u Ljubljani koji sadržajno i oblikovno
usporedivi sa planiranim vrtićem u Malinskoj, gdje će se moći uvjeriti u kvalitetu projekta.
Što se tiče projekta isti će biti izložen Vijeću krajem rujna kada ga projektant dovrši i koji će
biti upućen na ishođenje građevinske dozvole. Vijećnik Anton Spicijarić daje primjedbu na
činjenicu da će se prezentirati konačna verzija o kojoj se neće moći raspravljati i davati
prijedloge, na što je Načelnik odgovorio da će se prOjekt moći komentirati.
U raspravi koja je uslijedila vijećnici Spicijarić i Kovačić za mjerili su Načelniku na
propustima koji su ove godine nastali (postavljanje montažnih WC-a protivno planu i dr.).
Načelnik je replicirao kako svi imaju svojih propusta i grešaka kao što su vijećnici Kovačić i
Spicijarić u sukobu interesa. Lidija Kovačić je reagirala kako je u vi še navrata argumentirala i
upozorila Na čelnika da nije u sukobu interesa, te da Na čelnik opetovanim prozivan jem iznosi
lažne činjenice i time vrijeđa vijećnike. Upozorava da ukoliko nastavi neargumentirano
prozivati da će poduzeti određene mjere. Napominje da kod iznošenja primjedbi na dje čji
vrtić i dr. projekte vijećnica to ne čini zbog osobnih taština, već argumentirano zbog zaštite
javnog interesa, te moli da se njene primjedbe tako i percipiraju.
Uslijedila je daljnja rasprava o izgradnji vrtića i primjerenosti prostora za lociranje vrtića,
prometnoj problematici prostora i dr. u čemu su iznošeni različiti stavovi i razmišljanja.
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Točka

12.

Aktualna tema - Haludovo
Uvod u temu dao je Općinski načelnik koji navodi da su poduzimane brojne aktivnosti na
rješavanju problema, te navodi da usprkos dobroj volji nadležnih ministarstava i drugih
institucija, da su se investitori oglušili na sve aktivnosti i pokazali neozbiljnim. Općini za sada
nisu ostale druge mogućnosti osim ograničenih mogućnosti komunalnih redara.
Predsjednik Vijeća navodi da je Haludovo rak rana Općine, te stoji iza svih činjenica i
brojki iz nedavnih medijskih nastupa koji su poduzimani na prozivanju investitora da pokrene
aktivnosti. Navodi da je u prostorima TIC-a grada Rijeke organizirao medijsku konferenciju na
kojoj je naglašen problem Haludova, te koja je bila kvalitetno organizirana i medijski popraćena.
Dao je informaciju o poduzetim drugim aktivnostima i dogovorima koje su organizirane sa
ministarstvima i drugim institucijama. Procjenjuje da je u proteklih 13 godina izgubljeno oko 1
milijardu kuna što poreza, boravišne pristojbe i dr. prihoda.
Cijela medijska kampanja poduzeta je u cilju da se nekoga potakne na početak rješavanja
problema. Nažalost, cijela kampanja nije proizvela zadovoljavajuće rezultate jer se ništa nije
poduzelo ni pokrenule aktivnosti u nadležnim tijelima. U saznanju je da se na nekim parcelama u
Haludova upisala hipoteka od 100 milijuna eura što je vrlo neuobičajeno te ocjenjuje da se radi o
poslovima koje treba ispitati zbog mogućih nezakonitih radnji. Predsjednik vijeća navodi da će se
pokrenuti određenje mjere i radnje o kojima sada neće govoriti.
Dalje, navodi da su resursi i mogućnosti lokalne zajednice iskorištene te daljnje aktivnosti
trebaju pokrenuti određenje druge institucije iako je indikativno i procjenjuje da se tri uključena
ministarstva ne mogu uskladiti u stavovima i aktivnostima, zbog čega je i osobno stupio u
konflikt sa nekim ministrima. Postoji još opcija da se angažira odvjetnička kuća te da se dostupni
dokumenti predaju nadležnim tijelima i time prebaci odgovornost za poduzimanje određenih
radnji na ta tijela.
Vijećnik

Anton Spicijarić komentirao je da je iz izlaganja vidljivo da nažalost navedenom
kampanjom nisu postignuti nikakvi pomaci, ni kod investitora kao ni kod nadležnih institucija, te
da u izlaganju nije čuo ništa novo. Navodi da su se takve iniCijative i sastanci sa najvišim
instancama i prije sa svim prošlim vladama organizirali, iako bez medijske kampanje i nažalost
isto tako bezuspješno. Nažalost stanje je isto kao što je bilo i prije, te se sa navedenom
problematikom trebaju pozabaviti neke druge službe.
Predsjednik Vijeća konstatira da je općini preostao još jedan potez o kojem je prije
govorio, ali se nada da će medijska kampanja potaknuti neka druga tijela na djelovanje.
Vijećnik

Anton Spicijarić je na kraju sjednice konstatirao kako su ovakve sjednice
dnevnim redom neučinkovite i traju do kasno u noć, te moli da se kod sastavljanja
dnevnog reda o tome vodi računa.
preopterećene

Također navodi po pitanju zahtjeva za uvrštenje u dnevni red tema poslovanja Turističke
zajednice i Komunalnog društva da isto više nije aktualno. Isto se tražilo prije sezone u svrhu
analize pripreme turističke sezone, tako da sada na jesen treba u dnevni red uvrstiti aktualne
teme i pitanja kao što je odlUČivanje o temi naknade za razvoj. Teme TZ-a i KO-se sada mogu
odgoditi i za završno godišnje izviješće.
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