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ZAPISNIK
24. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 30. listopada 2015. godine

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

Cerović

u 18:15 sati te je utvrdio da postoji

Sjednici su osim vijećnika prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik
Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić.

Općinskog načelnika

Na točki 3) Prezentacija Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica sudjelovao je
gospodin Ivica Barišić od strane izrađivača Prometne studije.
Na dnevni red sjednice nije bilo primjedbi ni dopuna te usvojen kako sijedi:
1) Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog
2) Informacija

načelnika

vijeća

o aktivnostima u proteklom razdoblju

3) Prezentacija Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica
4) Odluka o dodjeli novčane nagrade
5) Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu
Općine Malinska-Dubašnica
6) ESK d.o.o.

(Petrović)

- Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa

7) IMOVINSKI PREDMETI
natječaja

1.

Odluka o raspisivanju

2.

Odluka o otkupu zemljišta

za prodaju zemljišta u Svetom Vidu

TOČka

1.

Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice

Općinskog vijeća

Na prijedlog Zapisnika sa 23. sjednice nije bilo primjedbi te je
jednoglasno usvojen u predloženom obliku.

24. sjednica

Općinskog vijeća

30. listopad 2015

•

",

Točka

2.

Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić dao je informacije o aktivnostima u njegovom
radu od protekle sjednice Vijeća kako slijedi:
1.

Informacija o naknadi za razvoj i planu gradnje vodnih građevina (informacija je predana je
u pisanom obliku)
Informacija o ostvarenim poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u
projektima poticanja obnovljivih izvora energije
Informacija o ostvarenom poticaju Ministarstva gospodarstva za projekt upravljanja
sustavom javne rasvjete
Informacija o ostvarenom poticaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za
izgradnju punionice električnih automobila (Fond/Ponikva/Općina)
Informacija o pokretanju instrumenata za naplatu potraživanja komunalne naknade,
komunalnog doprinosa i dr. nenaplaćenih prihoda (opomene, ovrhe)
Informacija o provedbi natječaja za izbor izvođača za dogradnju učionice u Područnoj školi
Dubašnica
Informacija o rezultatima naplate parkinga na javnim parkiralištima i autobusnom
parkiralištu u Svetom Vidu u sezoni 2015. godine
Informacija o održanom godišnjem susretu partnerskih općina (Swi~ciechowa,
Grof?habersdorf, Aixe-Sur-Vienne i Malinska-Dubašnica) od 16. - 18. listopada 2015. godine
u Karpacz-u (Poljska). Za naredni period 2015. - 2016. godine najavljene su slijedeće
aktivnosti u koje bi se uključila Općina Malinska-Dubašnica:
Božićni sajam Groj5habersdorf5.-6.12.2015. (kombi cca. 7 osoba/ štand-prodaja proizvoda)
Ostension (Aixe-Sur-Vienne) 5.-9.5.2016. (1 autobus,folkor i dr.)
Dani Općine SWil/ciechowa 17.-20.6.2016. (1 bus mladih i dr.)
Susret mladih 2016. - Groj5habersdorf
Susret delegacija 2016. - Groj5habersdorf
Informacija o podnošenju zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju novog
dječjeg vrtića uMalinskoj

vijećnicima

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Točka

3.

Prezentacija Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica
U ime izrađivača Prometne studije tvrtke N.P.N. d.o.o. iz Brseča studiju je prezentirao
gosp. Ivica Barišić. Izrada Studije ugovorena je kolovozu 2014. godine sa navedenom tvrtkom.
Krajem sezone dovršena je izrada navedene studije te je održana javna prezentacija u Općini
dana 30. rujna 2015. godine. Prometna studija objavljena je na javni uvid i na web stranici
Općine Malinska - Dubašnica.
čemu

Po prezentaciji studije uslijedila je rasprava o predloženim prometnim rješenjima pri
su vijećnici izrazili primjedbe na pojedina rješenja iz predložene Studije. Primjedbe su bile

slijedeće:

predloženi jednosmjerni promet u Samoborskoj ulici/ulici Tina
suprotni smjer zbog lakšeg spajanja na ulicu Nikole Tesle
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predloženo rješenje jednosmjernog prometa na dionici od Ambulante do Jaz-a prolongirati
za buduće razdoblje kada se izgradi nova prometnica od Markata ulicom Dražine do Nikole
Tesle i do tada treba na navedenoj dionici zadržati dvosmjerni promet
dio vijećnika dvojio je oko utvrđenog prometnog rješenja ulica Stipkino/Novo naselje to jest
predlaže jednosmjerni promet u suprotnom smjeru od utvrđenog - vijećnica Kristina
Kirinčić je predložila prometno rješenje kod Osnovne škole na način da se uvede
jednosmjerni promet od kružnog toka u smjeru škole i da se jednosmjerni promet nastavi
ulicama Stipkino i Novo Naselje
izražena je potreba da se prometna studija proširi i na
na navedenom području izraženi prometni problemi
Točka

područje

do

Milčetića/Zidarića

jer su

4.

Odluka o dodjeli novčane nagrade
Prilikom dodjele godišnjih nagrada za uspjehe ostvarene u streljačkom sportu nagrađen
je priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 10.000,00 kn Andrej Krstinić iz Streljačkog
kluba Dub Malinska. Nakon dodjele priznanja i novčane nagrade navedeni je sportaš ostvario
novi sportski uspjeh osvajanjem titule svjetskog prvaka i ekipnog svjetskog prvaka u gađanju
field samostrelom na Svjetskom prvenstvu održanom u ruskom Ulan Udeu, stoga je predloženo
Vijeću da se uspješnom sportašu dodjeli dodatna novčana nagrada od 10.000,00 kn.
Vijećnik Anton Spicijarić podržao je isplatu novčane nagrade Andreju Krstiniću uz
napomenu da Općina i matični klub moraju osigurati za slučaj eventualnog prelaska sportaša u
drugi klub obeštećenjem u skladu sa Zakonom o sportu, a na račun ulaganja koja su Općina i klub
imala u razvoju sportaša.
Vijećnica Lidija Kovačić predložila je da se predloženi tekst odluke dopuni sportskim
ostvarenjem koje je sportaš ostvario, što je Vijeće prihvatilo.

Odluka o dodjeli novčane nagrade usvojena je jednoglasno uz dopunu koju je
predložila vijećnica Kovačić.
Točka

5.

Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica
Točku

dnevnog reda su obrazložio je Općinski načelnik koji navodi da se Odlukom o
davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog i drugog prostora u vlasništvu
Općine Malinska - Dubašnica na korištenje političkim strankama utvrđuju uvjeti davanja
općinskih prostora na korištenje političkim strankama a radi usklađenja sa odredbama Zakona o
finanCiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

ESK d.o.o.

(Petrović)

6.

- Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa

Vijeću

je na razmatranje dostavljen zahtjev tvrtke E.S.K. d.o.o. iz Zagreba za povratom
uplaćenog komunalnog doprinosa iz 2007. i 2008. godine za izgradnju četiri stambene zgrade a
budući da investitor nije pokrenuo navedene investicije. Nakon utvrđivanja svih činjenica u
predmetu i i s hođenja mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja utvrđeno je da
ne postoji obveza Općine da izvršiti povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.
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Predmetna obveza nastala i sredstva da su uplaćena pred više od 7 godina, te je uplaćeni
komunalni doprinos u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu već utrošen na izgradnju
objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Investitor će prilikom pokretanja gradnje na predmetnim građevinskim česticama imati
pravo da mu se uplaćeni iznos uračuna u buduću obvezu, odnosno uplaćena sredstva će mu se
priznati u budućim postupcima na predmetnim parcelama.
Općinsko vijeće

po kraćoj raspravi uvažilo izneseno tumačenje i pismeno mišljenje
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, radi čega nije prihvatilo zahtjev za povrat
uplaćenog komunalnog doprinosa.
Točka

7.
IMOVINSKI PREDMETI
1.

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta u Svetom Vidu
532/3 u k.o. Miholjice) u svrhu formiranja građevinske parcele

(z.č.

532/4 i % dijela

z. č.

Prijedlog odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Predloženom
odlukom iniciranom od vlasnika konobe Maslina u Svetom Vidu raspisao bi se natječaj za
prodaju navedenih čestica u svrhu formiranja građevinske parcele, koju korisnik već koristi.
Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je informaciju o zemljištima koja su osim redovnog zakupa
javnih površina (štandova i dr.) dana na korištenje u zakup ili se koriste na drugi način.

Odluka je po kraćoj raspravi usvojenajednoglasno.
2.

Odluka o otkupu zemljišta

(z. č.

263/8, z.č. 273/1 i z.č. 273/2 u k.o.

Bogović)

Obrazloženje je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, po temi o kojoj je već više puta
raspravljano na sjednicama Vijeća, a radi se o usuglašenom prijedlogu za otkupom zemljišta
sa vlasnicima zemljišta na spoju Primorske ulice i ulice Miroslava Krleže.
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