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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/1
URBROJ: 2142/05-01-14-32
Malinska, 17. prosinca 2014.

ZAPISNIK
17. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 17. prosinca 2014. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko
kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća.

Cerović

u 17:05 sati te je utvrdio da postoji

Na prijedlog Općinskog načelnika dnevni red je usvojen bez primjedbi sa jednom
izmjenom (predložena točka 6 - imovinski predmeti se premješta na početak sjednice iza točke
3), sukladno čemu je dnevni red utvrđen kako slijedi:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
IMOVINSKI PREDMETI
1. Natječaja za zamjenu objekta u Malinskoj, Kralja Tomislava 65
2. Zamjena zemljišta na Novom groblju
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU
1. III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
2. IV. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
3. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
4. III. izmjena i dopuna Programajavnih potreba u kulturi za 2014. godinu
5. III. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
PRORAČUN ZA 2015. GODINU
1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. i projekcija proračuna za 2016. i 2017.
godinu
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
3. Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2015. - 2016. godine
4. Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
5. Plan održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
7. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
8. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu
Odluka o socijalnoj skrbi
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine MalinskaDubašnica
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9) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
10)Analiza prijedloga za izmjenom i dopunom UPU 1 Malinska, Radići (GP-l)
11)Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska,
12) Vijećnička pitanja
ToČka

Radići

(GP-l)

1.

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice

II prijedlogu zapisnika sa 15, sjednice na prijedlog
Kovačić unesene su izmjene i dopune u točkama 2., 10. i 14.

vijećnika

Antona

Spicijarića

i Lidije

II točki 2. brisane su primjedbe Općinskog načelnika i zamjenika.
II točki 10. uneseno je obrazloženje zbog čega je točka vraćena na doradu.
II točki 14. prošireno je obrazloženje rasprave po točki dnevnog reda,
Zapisnik je usvojen jednoglasno sa navedenom izmjenom i dopunama (13 glasova
za).
ToČka

2.

Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice

II prijedlogu zapisnika sa 16. sjednice na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića dopunjeno
je obrazloženje rasprave i zaključka po točki 4 - Analiza prijedloga za izmjenom i dopunom
Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-l), gdje je dano obrazloženje razloga
zbog kojih je točka vraćena na doradu.
Zapisnik je usvojen jednoglasno sa navedenom izmjenom i dopunom (13 glasova za).
ToČka

3.

Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski

Robert Anton Kraljić podnesao je Vijeću izviješće o tekućim
aktivnostima u radu Općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića i općinske uprave od protekle
sjednice Vijeća do danas.
1. Informacija o tijeku natječaja za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti
2. Amandmani Općinskog načelnika na prijedlog Proračuna za 2014. godinu
3. Informacija o ostvarenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2014. godinu
4. Informacija o tijeku priprema projekta "Izgradnje dječjeg vrtića Malinska"
5. Informacija o tijeku provedbe postupka projekta "Ažuriranje baza podataka"
6. Informacija o realiziranoj posjeti delegacije Općine Malinska-Dubašnica prijateljskoj općini
Grosshabersdorf (D) od 5. - 8.12.2014. godine povodom "Božićnog sajma"
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ToČka

4.

IMOVINSKI PREDMETI
1.

Natječaj

za zamjenu objekta u Malinskoj, Kralja Tomislava 65

Informaciju o provedbi natječajnog postupka za zamjenu objekta u Malinskoj, Kralja
Tomislava 65 dali su Općinski načelnik Robert Anton Kraljić i Renato Žic. Navedeno je da je
temeljem odluke Vijeća raspisan javni natječaj za zamjenu objekta, pomoćnog objekta
(garaže) i okućnice u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica koji se nalaze na adresi Kralja
Tomislava 65, predio Cuklićevo, na z.č. 1078 ko. Sv. Anton, z.č. 1080/30 ko. Sv. Anton i z.č.
1080/63 ko. Sv. Anton u svrhu stjecanja vlasništva nad stambeno - poslovnim objektom i
okućnicom za potrebe Općine Malinska - Dubašnica.
U navedenom natječaju zaprimljena je jedna ponuda Poljanić Mladena iz Malinske koji u
zamjenu za Općinski objekt nudi cijelu z.č. 88/2 ko. Bogović, upisanu u z.kul. 3645 kod
Općinskog suda u Krku, u naravi stambeno - poslovnu građevinu sa tri /3/ stambene
jedinice i jednim /1/ poslovnim prostorom, izgrađenu na parceli površine 1199 m2,
etažnosti prizemlje i kat, koja se nalazi u središtu naselja Malinska, na adresi Dubašljanska
78. Ukupna neto površina poslovnog prostora iznosi 34,18 m2, dvije neuređene stambene
jedinice u prizemlju 59,06 m2 i 37,64 m2, dok površina uređenog stana na katu iznosi 96,22
m2. Prema priloženoj procjeni ovlaštene osobe razlika vrijednosti ponuđenog objekta iznosi
232.055,90 € u korist ponuditelja a siti nudi objekt u zamjeni po manjem iznosu razlike od
220.000,00 €, kojeg bi Općina trebala isplatiti ponuditelju. Osim navedenih nekretnina
ponuditelj nudi u sklopu ove zamjene rješavanje i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na
parcelama koje se nalaze izvan okućnice a kojim bi se Općina uknjižila kao vlasnik
Komisija za provedbu natječaja utvrdila je pregledom da ponuda Poljanić Mladena
zadovoljava uvjete natječaja i sredstva za realizaciju ove transakcije su osigurana u
Proračunu, te se stoga predlaže Vijeću prihvaćanje ponude Poljanić Mladena.
U kraćoj raspravi Općinski načelnik i vijećnici pozdravili su realizaciju ove zamjene jer
navedenom Općina stječe jedan iznimno vrijedni prostor u centru mjesta koji se u
budućnosti može namijeniti u javne svrhe.

Odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za).
2.

Natječaj

za zamjenu zemljišta uBogovićima

Informaciju o provedbi natječaja dali su Općinski načelnik Robert Anton Kraljić i Renato Žic.
Općinsko Vijeće

donijelo je na sjednici održanoj 29. listopada 2013. godine odluku o
raspisivanju natječaja za zamjenu parcele u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica,
označene kao z.č. 925/2 ko. Sv. Anton, ukupne površine 412 m2 u svrhu izgradnje Novog
groblja i formiranja okućnice, a uz uvjet osnivanja služnosti izgradnje i održavanja oborinske
odvodnje i pješačkog prolaza na dijelu parcele. Zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
na navedenim parcelama natječaj je raspisan tek krajem 2014. godine.
Na natječaj je zaprimljena jedna ponuda kojom ponuditelj Marija Žgombić iz Oštrobradića, u
zamjenu za z.č. 925/2 ko. Sv. Anton, nudi cijelu z.č. 810/3 ko. Bogović, upisanu u z.k.ul. 4697
kod Općinskog suda u Krku, površine 1230 m2 (namijenjenu za izgradnju groblja Bogovići),
te je dokazala da sa parcelom z.č. 925/2 može formirati građevinsku parcelu.
Ponuđena nekretnina nalazi se unutar obuhvata površine namijenjene za proširenje groblja
G-l, a njena procijenjena vrijednost prema Rješenju porezne uprave iznosi 370.800,00 kn,
odnosno jednaka je procijenjenoj vrijednosti nekretnine u vlasništvu Općine, stoga ponuda
udovoljava uvjetima natječaja.
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U raspravi je navedeno da se na parceli koju Općina nudi u zamjenu treba osigurati pravo
služnosti za izgradnju sustava oborinske odvodnje, za što je Načelnik Robert Anton Kraljić
potvrdio da je uvjetovano natječajem i budućim ugovorom o zamjeni.

Odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za).
Točka

5.

1l1.IZM}ENA I DOPUNA PRORAČUN ZA 2014. GODINU

1.
2.
3.
4.
5.

Ill. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu
IV. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Ill. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Ill. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
Ill. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Obrazloženje prijedloga III. izmjene i dopune Proračuna i pratećih odluka dali su Općinski
Robert Anton Kraljić i voditeljica Odsjeka za proračun i financije Tonica Brnić. Dana su
dodatna obrazloženja po pojedinim pozicijama za koje se predlažu promjene radi usklađenja sa
ostvarenjem naplate prihoda i realizacije projekata. Od značajnijih pozicija koje su mijenjane
spomenute su pozicije: pomorskog dobra· morske obale, film o Branku Fučiću, popravak orgulja,
uređenje Etno kuće, planirani radovi na Starom groblju, oborinska odvodnja, studija izvodljivosti
projekta izgradnje novog dječjeg vrtića, nabava vozila za D.V. Katarina Frankopan, centar za
posjetitelje i dr.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lidija Kovačić, Anton Spicijarić, Zdenko Cerović i
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, a u raspravi se je raspravljalo o slijedećim stavkama:

načelnik

vijećnica Kovačić

daje primjedbu na strukturu Proračuna prema kojoj nisu usklađeni
Program izgradnje komunalne infrastrukture sa Proračunom - navodi da su u Program
izgradnje uvršteni projekti i aktivnosti koji se ne odnose na izgradnju već na održavanje
javnih površina, pomorskog dobra, kao i projekti koji se odnose na izgradnju na pomorskom
dobru, uređenje lukobrana, kapitalna donacija za nabavu montažnih kućica što nije
dopušteno financirati iz komunalnog doprinosa - zbog navedenih primjedbi zaključuje da se
sredstva planiraju i troše nenamjenski

vijećnica Kovačić

daje primjedbu na povećanje pozicije za novogodišnju dekoraciju Općine jer
smatra da su se je poziciju previše podiglo te da navedene aktivnosti treba racionalizirati

vijećnica Kovačić

dala je primjedbu na činjenicu da je Općinski načelnik samostalno ugovorio
sa Komunalnom društvom Dubašnica d.o.o. plaćanje naknade s osnova pozitivnog ostvarenog
rezultata djelatnosti naplate parkinga što nije u njegovoj nadležnosti i smatra da to nije
zakonito, te da se time se krše porezni i drugi propisi - načelnik je odgovorio da se je
konzultirao prije zaključenja ugovora te je utvrdio kako većina drugih jedinica lokalne
samouprava odnos sa svojim komunalnim društvima rješava na ovakav način

vijećnik

Anton Spicijarić konstatira da su velika sredstva od preko 600.000,00 kn utrošena
samo na pripremu projekata i natječaja za uređenje centra Malinske, bez realizacije
konkretnih projekata u uređenju mjesta, a isto se planira u i slijedećoj godini - Općinski
načelnik Robert Anton Kraljić odgovorio je da se sredstva od 300.000,00 kn odnose na
pozivni natječaj te da se prenose u 2015. godinu jer natječaj neće biti realiziran u 2014. god.
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Anton Spicijarić interesirao se je za projekt izgradnje autobusnog stajališta u Svetom
Vidu - obrazloženje je dao Općinski načelnik koji navodi da će se navedeno stajalište izgraditi
sa planiranih 550.000,00 kn a planirano je i uređenje parkirališta uz župnu crkvu za što je
osigurano 200.000,00 kn - vijećnik Spicijarić smatra da ovako financijski značajan projekt
zaslužuje prezentaciju Vijeću

vijećnik

Anton Spicijarić daje primjedbu na Plan održavanja komunalne infrastrukture gdje
zapaža kako se pozicije za uređenje javnih i zelenih površina bitno povećavaju suprotno
najavljenim uštedama iz vremena kada se je odlučivalo o povjeravanju djelatnosti
Komunalnom društvu - stoga smatra da se Općini nameću standardi sa kojima će se Općina
teško u budućnosti nositi, te će biti potrebno podizati komunalne naknade - odgovorio je
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić kako se povećanje odnosi na povećanje obima posla
koje obavlja Komunalno društvo te se s toga osnova planira zaposliti još jednog djelatnika navodi da se povećanje komunalne naknade ne planira osim trenutnog usklađenja podataka
o objektima sa stvarnim stanjem na terenu, ta eventualnog manjeg usklađenja komunalne
naknade po pojedinim zonama - vijećnica Kovačić nadovezala se je kako je prijašnje
izdvajanje iznosilo oko 300.000,00 kn a sada oko 1.000.000,00 kn, te kako se bitne razlike u
uređenju i održavanju mjesta ne vide - Načelnik je najavio da će se radi i aktivnosti
Komunalnog društva ponovno prezentirati na Vijeću po čemu je vijećnica Kovačić zamolila za
se prethodno u materijalima dostave podaci kako bi se vijećnici mogli pripremiti za raspravu
u daljnjoj raspravi još su spomenute i raspravljene pozicije Proračuna: kulturna baština,
Jedriličarski klub, maškare, subvencioniranje gospodarstva, turistički informativni centar u
Omišlju i dr.

rasprave Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović dao je prijedloge III. izmjena
Proračuna za 2014. godinu i pratećih dokumenata na usvajanje.
Po

zaključenju

1. Ill. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu usvojena je sa 7
glasova za i 6 protiv
2. IV. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojena je
sa 7 glasova za i 6 protiv
3. Ill. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu usvojena
je sa 7 glasova za i 6 protiv
4. Ill. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu usvojena je jednoglasno
(13 glasova za)
S. Ill. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu usvojena je jednoglasno
(13 glasova za)

Po izglasavanju odluka vijećnik Anton Spicijarić je zatražio da se u zapisniku zabilježe
primjedbe iznesene u raspravi zbog kojih njegova lista nije glasala za predloženi Proračun i
programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.
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Točka

6.

PRORAČUN ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016.12017. GODINU
za 2015. i projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2016. - 2017. godine
Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Plan održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
6. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
7. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu
B. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Malinska - Dubašnica za 2015. godinu

1.
2.
3.
4.
5.

Proračun Općine Malinska-Dubašnica

Općinski načelnik

uvodno je po točkama dnevnog reda održao kraću prezentaciju
Proračuna za 2015. godinu. U nastavku su Općinski načelnik Robert Anton Kraljić i voditeljica
Odsjeka za proračun i financije Tonica Brnić dali dodatna obrazloženja prijedloga Proračuna i
pratećih odluka za 2015. godinu.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lidija Kovačić, Anton Spicijarić, Zdenko Cerović, Sanja
i Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, a raspravljalo se je o slijedećim stavkama
Proračuna i pratećih akata:
Mišetić

primjedba je dana na Programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u kojima je
vijećnica Kovačić kao i kod rebalansa Proračuna za 2014. godinu zamjerila da se nisu
planirali u skladu sa namjenskim rasporedom prihoda
vijećnica Kovačić

dala je primjedbu na povećanje troškova javne uprave i administracije zbog
broja zaposlenih u Općini - u odgovoru je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić
napomenuo da je broj zaposlenih povećan u prošlom periodu radi nove organizacije
poslovanja posebno na poslovima na kojima do tada nije bilo zaposlenih (komunalni redari,
zamjene za djelatnice na porodiljnom dopustu), te navodi da se u budućem periodu ne
planira povećanje broja zaposlenih, kao ni podizanje plaća zaposlenima - određene razlike
odnose se na trošak za službenika koji će u 2015. godini otići u mirovinu, na preraspodjelu
posla službenicima i namještenicima, te na određene promjene s osnova usklađenja plaća sa
aktualnim trendovima smanjenja plaća dužnosnika
vijećnica Kovačić dala je primjedbu na povećanje ostalih usluga u javnoj upravi (intelektualne
usluge, računalne usluge i ulaganje u računalne programe i dr.) - posebno na najavljenu
zamjenu postojećeg informacijskog sustava novim - zaključeno je po raspravi da će se Vijeću
izvršiti prezentacija novog sustava i usporedba sa postojećim sustavom
povećanja

vijećnik

Anton Spicijarić smatra da je prihode trebalo puno opreznije planirati zbog najava
loših gospodarskih kretanja tako da se planirani Proračun planira bez realnog pokrića
(prevelika planirana sredstva iz drugih izvora, EU fondova i dr. koji su krajnje neizvjesni) a
time se neracionalno planiraju i kapitalni projekti (kao Dječji vrtić i dr.) na što vijećnik već
duže vremena upozorava
vijećnik Spicijarić daje primjedbu na pozicije održavanja javnih i zelenih povrŠina koje su uz
isti standard održavanja bitno povećane suprotno najavljenim uštedama koje su Vijeću
prezentirane kod povjeravanja djelatnosti Komunalnom društvu
vijećnica

Sanja Mišetić zatražila je da se Kickboxing športskoj udruzi vrati pozicija na
prošlogodišnju razinu zbog značajnih aktivnosti i rezultata kluba - načelnik je dao
obrazloženje da je klub u ovoj godini imao teškoća u realizaciji programa te navodi da će
prema potrebi Klubu osigurati dodatna sredstva iz ostalih pozicija a sukladno aktivnostima
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vijećnica

Sanja Mišetić zatražila je obrazloženje nova pozicije za Saveza crnogoraca, budući
da nije upoznata kako takav savez djeluje u Općini - Općinski načelnik je dao informaciju da
je navedeni savez održao određene kulturne programe u prošloj godini i Malinskoj te da je
izražena namjera nastavka suradnje i u narednoj godini - Vijeće je zaključilo je da se neće
otvarati nova pozicija za Savez crnogoraca već će se eventualni programi i aktivnosti
financirati iz pozicije ostale potpore u kulturi

Vijećnik

Anton Spicijarić ukratko daje primjedbe na ostale pozicije proračuna koje se po
njemu previše povećavaju Qavna rasvjeta, maškare, KUD, Kolejani, izgradnja cesta, sanitarni
čvor Rova, prostorno planiranje) te ih uspoređuje sa pojedinim pozicijama koje se smanjuju
(poticaji u gospodarstvu, sanacija Markata)

Po zaključenju rasprave Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović stavio je prijedloge Proračuna
za 2015. godinu i pratećih dokumenata na usvajanje uz manje izmjene, dopune i ispravke
utvrđene u raspravi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proračun Općine

Malinska-Dubašnica za 2015. i projekcija proračuna za 2016. i 2017. godinu
usvojen je sa 7 glasova za i 6 protiv
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu usvojena je
jednoglasno (13 glasova za)
Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2016. - 2017. godine je
usvojen sa 7 glasova za i 6 protiv
Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 7
glasova za i 6 protiv
Plan održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je sa 7
glasova za i 6 protiv
Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu usvojen je sa 7
glasova za i 6 protiv
Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu usvojen je
jednoglasno (13 glasova za)
Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Malinska - Dubašnica za 2015. godinu usvojena je jednoglasno (13 glasova za)

Po izglasavanju odluka vijećnik Anton Spicijarić traži da se zabilježi u zapisniku kako je
njegova lista glasala protiv Proračuna i pojedinih programa, pored činjenica navedenih u
raspravi, zbog nenamjenskog planiranja i trošenja u komunalnim programima, načina planiranja
i financiranja izgradnje novog dječjeg vrtića, povećanja pozicija izdvajanja u isti obim održavanja
javnih i zelenih površina, prostornog planiranja, velikog izdvajanja za karneval u odnosu na
kulturni program.
ToČka

7.

Odluka o socijalnoj skrbi

Prijedlog odluke obrazložila je Katica Cvelić iz Jedinstvenog upravnog odjela.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Lidija Kovačić, Anton Spicijarić i Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić, a kroz raspravu su izvršene određene izmjene i ispravci u predloženom
tekstu Odluke.
Odluka o socijalnoj skrbi usvojena je sa izmjenama i dopunama jednoglasno (13
glasova za).
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Točka

8.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Malinska-Dubašnica

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je zamjenik Općinskog načelnika Miroslav Topić, koji
navodi da se nova odluka predlaže zbog usklađenja iste sa zadnjim izmjenama zakona, novih
kaznenih odredbi i radi definiranja novog perioda zabrane izvođenja građevinskih radova
sukladno prijedlogu Turističke zajednice Općine.
U kraćoj raspravi su sudjelovali vijećnik Anton Spicijarić i zamjenik Općinskog načelnika
Miroslav Topić, a konstatirano je da će sukladno novim zakonskim odredbama biti smanjene
mogućnosti intervencija samo u slučajevima izvođenja zemljanih radova i radova na izgradnji
konstrukcije građevine.
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine
Malinska-Dubašnica usvojena je jednoglasno (13 glasova za).
Točka

9.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj

Obrazloženje Odluke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Navodi da se
predložena izmjena i dopuni Odluke o naknadi za razvoj predlaže zbog definiranja nove namjene
viška prikupljenih sredstava od naplate naknade za razvoj koju obavlja komunalno društvo
Ponikve uz naplatu cijene vode, a koja su ostala neutrošena zbog smanjenja cijene projekta
sustava zbrinjavanja otpadnih voda za koji su navedena sredstva namijenjena.
Hrvatske vode dale su suglasnost da se višak sredstava utroši i za druge projekte,
odnosno za rješavanje imovinskopravnih odnosa u izgradnji pristupne ceste uređaja MalinskaNjivice te za druge investicije izgradnje vodnih građevina za koje će Općina Malinska-Dubašnica i
komunalno društvo Ponikve voda d.o.o. sklopiti posebne ugovore o financiranju do maksimalnog
iznosa od 4.000.000,00 kn.
Načelnik

dodatno napominje da će se do kraja 2015. godine analizirati potreba
zadržavanja sadašnje visine naknade za razvoj i mogućnost njenog smanjenja.
U kraćoj raspravi su sudjelovali vijećnik Anton Spicijarić i Općinski

načelnik

Robert Anton

Kraljić.

Odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za).
TOČka

10.

Analiza prijedloga za izmjenom i dopunom UPU 1 Malinska, Radići (GP-l)

Obrazloženje je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Navodi da je sukladno
zaključku sa prethodne sjednice izvršena analiza dodatna zahtjeva za promjenom UPU-a
sukladno čemu je izmijenjen i prijedlog zaključka po točki
Nakon kraće rasprave:
odluka je usvojena jednoglasno (13 glasova za).
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Točka

Odluka o izradi Izmjena i dopuna
Kraće

obrazloženje je dao

Urbanističkog

11.
plana

Općinski načelnik

uređenja

Robert Anton

UPU 1 Malinska, Radići (GP-l)
Kraljić.

Odluka je usvojena bez rasprave jednoglasno (13 glasova za) u skladu sa zaključkom
sa prethodne točke.
TOČka

12.

Vijećnička pitanja

1.

Vijećnica

Lidija

Kovačić

zatražila je informaciju o susretu Općinske delegacije sa partnerskim

općinama Grosshabersdorf, Aixe-Sur-Vienne i Swi~ciechowa koji je održan u Besan~onu CF)

od 3. - 5.10.2014. godine. Na navedeni susret su naime službeno su pozvani i vijećnici Anton
Spicijarić i Lidija Kovačić kao bivši Općinski načelnik i kao bivša zamjenica Načelnika, što je
sadašnji Načelnik najavio. Međutim, kako je Općinski načelnik na prošloj sjednici dao
informaciju, posjeta je realizirana ali na isto putovanje nisu pozvani vijećnici Spicijarić i
Kovačić, te zatražila obrazloženje od načelnika.
Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić navodi da na putovanje nije pozvao vijećnike Lidiju
Kovačić i Antona Spicijarića zbog njegove taštine, a razlog je taj što je u tom trenutku bila
aktualna rasprava o izgradnji Dječjeg vrtića gdje je vijećnica Kovačić Načelnika prozivala
kako "gradi spomenik sebi", sa čime je osobno bio uvrijeđen.
Na kraju sjednice Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović i Općinski načelnik Robert Anton
zaželjeli su vijećnicima i njihovim obiteljima sve najbolje povodom predstojećih blagdana
te je pozvao prisutne vijećnike na prigodni domjenak.
Kraljić

Zapisnik usvojen na sjednici ______________ 2015 .
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