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ZAPISNIK 
2. sjednice Opti nsk og vijeća Optine Ma lin ska -DubaI ulca 

odriane u prostorijama Općine Malinska -Dubaš nica 
dana 5. srpnja 2013. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović II 18:00 sati te je utvrdio da SJ.l..Jli 
sjednici nazočni svi članovi Vjieća i da Vijeće može započeti s radom i donositi punovažne 
odluke. Osim nazočnih vijećnika sjed nici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, 
njegov zamjenik Miroslav Topić, pročelnik upravnog odjela Bernard Cvelić i Renato Žic službenik 
iz upravnog odjela. 

Pod točkom razno na točki prezentacije inicijative za pokretanjem privatnog kampa II 

Portu prisustvovala je gđa. Snježana Hržić. 

Predsjednik Vijeća predložio je da se pod novom točkom dnevnog reda razmotri njegov 
pri jedlog za pokretanjem postupka izrade akta o nagrađivanju zaslužnih građana što su vij ećnici 

prihvatili. 

Nadalje, zaprimljen jc jedan prijedlog Općinskog načelnika za dopunu dnevnog reda sa 
dvije točke: Izmjena i dopuna Odluke o razdoblju i vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i 
izvoditi građevinski radovi i Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska - Dubašnica koji 
dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa. 

Primjedbe na dnevni red imali su vijećnici Anton Spicijarić i Lidija KovačiĆ kako slijedi: 

pod točkom 4.3 i 4.4 Vijeću su dostavljeni samo zahtjevi stranaka, koji su kao takvi 
neovlašteni predlagatelji, bez obrazloženja i bez prijedloga konkretnog akta kojeg bi Vijeće 
trebalo donijeti i 

točke dnevnog reda od 6.1 do 6.4 koje se tiču imenovanja radnih tijela nisu predložene 
sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća kojim je propisan postupak predlaganja i 
donošenja akata. Prijedlog je podnesen bez da je o tome raspravljao Odbor za izbor i 
imenovanja te se traži da se točka dnevnog reda uputi u propisanu proceduru, odnosno da se 
točka prebaci za jednu od slijedećih sjednica. 

Predlagatelj je na prigovor po točki 4.3 i 4.4 dao obrazloženje da postaje Odluke vijeća 
koje regulira ju navedena pitanja, ali kako se radi o zahtjevima stranaka u svezi primjene i 
tumačenja istih predlagatelj traži da se Vijeće samo izjasni po navedenom i daje tumačenje 
Od luke kako bi upravno tijelo moglo rijeŠiti navedene zahtjeve. 
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Primjedbu za predložene točke od 6.1 do 6.4 (imenovanja) predlagatelj prihvaća te 
odustaje od uvrštenja istih u dnevni red. Točke će se obraditi na jednoj od slijedećih sjednica 
nakon provedbe propisane procedure. 

Temeljem navedenog, dnevni red se usvaja jednoglasno sa predloženim izmjenama I 

dopunama, kako slijedi: 

1) Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

2) Odluka o izradi ciljanih izmjena; dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići 
(CP-l) 

3) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora u trgovačkom centru Markat u 
Ma/inskoj 

4) ZAHTJEVI 

4.1 Prijed/og Zakljulka o oslobođenju K.D. DUBAŠNICA d.o.o. od obveze plaćanja naknade za 
prikljućenje 

4.2 Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu i/ili kupoprodaju zemljišta u svrhu 
formiranja građevinske parcele, prometnice i javnih površina 

4.3 Zaključak - tumačenje prava na popust za plaćanje komunalnog doprinosa 
4.4 Zaključak - zahtjevi za izdavanjem suglasnosti za obavljanjem djelatnosti (trgovine) na 

privatnim površinama 

5) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

6) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke a osnivanju "Komunalnog društva Dubašnica" d.o.o. 

7) Prijedlog za uvođenje nagrade Općine Malinska - Dubašnica za zas/utne građane 

8) Izmjena i dopuna Odluke o razdoblju; vremenu u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi 
građeVinski radovi 

9) Odluka o naknadi za rad dužnosnika Općine Malinska - Dubašnica koji duinost obnašaju bez 
zasnivanja radnog odnosa 

10) Informacije o stanju u Općini 

Općinski načelnik podnijeti će usmeno izviješće radi upoznavanja Vijeća sa zatečenim stanjem 
u Općini nakon preuzimanja izvršne vlasti (primopredaja vlastl~ koncesija na naplatu 
parkiranja, zabrana građeVinskih radava, informacije o tijeku izrade idejnog rješenja uređenja 
centra naselja Malinska, Haludovo i dr.) 

11) RAZNO 

TOČka 1. 
Usvajanje zapisnika sa J. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

Zapisnik sa I. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno. 
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Točka 2. 
Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna 

Urban;stUkag plana uređenja UPU 1 Malinska. Radić; (GP·l) 

Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 
Malinska. Radići (GP-1) obrazložio je Općinski načelnik. Razlog pokretanja ovakvog prijedloga je 
ispravak odredbe u usvojenom UPU-u koji regu li ra obvezu osiguranja parkirnih mjesta u centru 
naselja Malinska i zahtjev privatnog investitora za izmjenom odredbi UPU-a kOje se odnose na 
rekonstrukciju / izgradnju hotela unutar izgrađenog područja zone. 

Nakon kraće rasprave i dodatnih objafnjenja Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna 
Urbanistifkog plana uređenja UPU 1 Malinska, Radići (GP-I) usvojenajejednoglasno. 

To čka 3. 
Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnih prostora 

u trgovačkom centru Markat uMalinskoj 

Zbog skorog isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora koji koristi Financijska agencija 
(FINA) na trinom centru Markat, predloženo je donošenje navedene odluke kojom bi se 
definirao budući zakup navedenog prostora. Općina kao zakupodavac dužna je postojećem 
zakupniku ponuditi uvjete za produljenje ugovora o zakupu te ukoliko isti prihvati ponuđene 
uvjete s nji m ugovoriti nastavak zakupa. Ukoliko zakupac ne prihvati ponuđene uvjete Općina 
smije ponuditi davanje prostora u zakup ostalima putem javnog natječaja uz uvjete koje je 
ponudio dosadašnjem zakupniku. 

Kako se radi o instituciji koja pruža usluge poduzetnicima i građanima i svojom 
nazočnošću u Općini oSigurava kvalitetnije uvjete poslovanja poduzetnika, Vijeće se je u raspravi 
složilo da se FINA-i ponudi produljenje ugovorenog zakupa pod dosadašnjim uvjetima. 

Odluka o namjeni I visini zakupnine poslovnih prostora u trgovačkom centru Markat u 
Malinskoj usvojena je jednoglasno. 

Točka 4. 
ZAHTJEVI 

4.1 Prijedlog Zaključka o oslobođenju K.D. DUBASNICA d.o.o. od obveze plaćanja naknade za 
pri ključenje obrazložio je Općinski načelnik. U skladu sa odredbom Članka 9. Odluke o 
priključenju na građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine: "Općinsko 

Vijeće Općine Malinska·Dubašnica može djelomitno ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja 
naknade za priključenje vlasnike građevine ili investitore koji grade građevine namijenjene 
zdravstvenoj djelatnosti, sOcijalnoj skrb,: kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom, 
osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za potrebe javnih ustanova, trgovačkih 

druftava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Malinska-Dubašnica i Primorsko-goranske 
županije". Temeljem navedenog predloženo je Vijeću da donese odluku o oslobođenju KO 
Dubašnica d.o.o. od plaćanja naknade za priključenje na vodovodnu i kanalizaCijsku mrefu za 
reciklažno dvorište koje se gradi na z.č. 847 k.o. Bogović. 

Prijedlog Zaključka je usvojen jednoglasno bez rasprave. 
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4.2 Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu i/ili kupoprodaju zemljišta u svrhu 
formiranja građevinske parcele, prometnice i javnih površina obrazložio je Općinski 
načelnik. Temeljem prethodnih dogovora Općine i privatnog vlasnika u svezi rješavanja 
formiranja javnih površina i prometnica u zoni UPU-a Rova i rješavanja prOŠirenja 
prometnice Milčetići - Sveti Anton, predložena je odluka kojom bi se raspisao javni natječaj 
za prodaju / zamjenu zemljišta u vlasništvu Općine u zoni UPU-Rova a u svrhu realizacije 
javnih potreba planiranja prometnica i javnih površina II zoni, te formiranja, građevinskih 
parcela. 

Dodatne informacije o točki dao je Anton Spicijarić budući da su dogovori i pripreme za 
navedeno započete još u proteklom mandatu kada je on obnašao dužnost Općinskog 
načelnika. 

Prijedlog Odluke o raspisivanju natjelajo usvojen je jednoglasno bez rasprave_ 

4.3 Zaprimljen je zahtjev privatnih investitora koji traže da im se odobri popust na komunalni 
doprinos u postupku legalizacije nezakonito izgrađene zgrade temeljem prava iz Odluke o 
komunalnom doprinosu kojim je propisano da osoba koja ima prebivalište na području 
otoka Krka neprekidno najmanje 10 godina ili 20 godina ti jekom života ostvaruje pravo na 
navedeni popust. Navedeni investitor ima naime prijavljeno boravište II Svetom Vidu od 
2001. godine, temeljem čega traži da mu se odobri popust na komunalni doprinos. 

Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno donosi zakljulak kojim se ne prihvaća 
zahtjev stranke, već se nalaže upravi da primjenjuje Odluku o komunalnom doprinosu u 
obliku u kojem je usvojena. Popusti se odobravaju samo osobama koje zadovoljavaju 
uvjet neprekidnog prebivališta na otoku Krku. Osobe koje imaju prijavljeno samo 
boravište na otoku, ostvaruju prava s osnova prebivališta u nekoj drugoj sredini. 

4.4 Točku dnevnog reda koja se odnosi na zahtjeve za izdavanjem suglasnosti za obavljanjem 
djelatnosti (trgOVine) na privatnim površinama obrazložio je Općinski načelnik. Zaprimljena 
su tri zahtjeva za izdavanjem suglasnosti za obavljanjem djelatnost i (trgovine) na privatnim 
površinama za djelatnost prodaje voća i povrća, plažnih rekvizita i za postavljanje kioska. 
Prostornim planom određeno je da se montažne i privremene naprave mogu postaviti samo 
na javn im površinama II vlasništvu OpĆine Malinska - Dubašnica temeljem plana rasporeda 
montažnih i privremenih građevina kojeg donosi Općinsko Vijeće. 

Anton Spicijarić složio se je sa time da se trebaju primjenjivati odredbe PPU-a i ne 
odobravati postavljanje privremenih i montažnih objekata na privatnim površinama, ali traži 
da se učini izuzetak kod hotela za prodaju plažnih rekvizita zbog prOŠirenja uvjeta 
poslovanja i ponude samog hotela. 

Nakon rasprave Vijeće ne prihvaća davanje odobrenja za obavljanjem djelatnosti 
(trgovine) na privatnim površinama sa 7 D'asova za i 6 protiv. Vijećnici koji su bili 
protiv Izjavljuju da se protive takvoj odluci zbog neodobravanja zahtjeva za prodaju 
plažnih rekvizita na podrulju hotela. 
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To č ka 5. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima 

za obračun plaća službenika; namještenika 

Općinski načelnik obrazložio je prijedlog sa time da je u pripremi natječaj za prijem u 
radni odnos komunalnog redara. Prema dosadašnjoj sistematizaciji planirano je radno mjesto 
komunalnog redara VŠS spreme i prema tome je Vijeće Odlukom o koeficijentima utvrdilo 
koeficijent njegove pl aće temeljem više spreme. Procijenjeno je da je za radno mjesto 
komunalnog redara dovoljna srednja stručna sprema što potvrđuju i iskustva susjednih općina 
tako da je Općinski načelnik izmijenio Sistematizaciju radnih mjesta čime je potrebnu spremu 
redara smanjio na SSS. Na navedeni način će se ujedno u natječaj u proširiti potencijalni krug 
kand idata za komunalnog redara. 

Kako je zakonom propisana visina koefiCijenata po odredenoj stručnoj spremi, 
predloženo je Vijeću usklađenje navedene odluke. 

Anton Spicijarić izrazio je sumnju da će smanjenje spreme podignuti kvalitetu redara, tim 
više što isti mora biti dovoljno stručan za vođenje prekršajnih postupaka. 

Nakon kraće rasprave predložena Odluka usvojena je jednoglasno 

Toč k a 6. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Komunalnog dru~tva Dubaš1Iica" d.o.o. 

Obrazloženje Odluke dali su Općin ski načelnik i zamjenik načelnika. 

Predloženom Odlukom uskl ađuje se Odluka o osnivanju "Komunalnog društva Dubašnica" 
d.o.o. sa odredbama novog Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prema kojoj 
Općinski načelnik imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne 

(regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih p ravnih osoba, 
osim ako posebnim zakonom nije drugaČije odredeno. 

Predloženom Odlukom propisuje se da su tijela KO Dubašnica d.o.o. Skupština koja broji 
pet članova i Uprava koju čini jedan direktor. Navedeni se biraju na temelju zakona. 

Vijeće bez rasprave jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju 
"Komunalnog društva Dubašnica" d.o.o. 

Toč k a 7. 

Izmjena i dopuna Odluke o razdobljU i vremenu u kojem se ne 
u kOjem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi 

Prijedlog Odluke obrazložio je zamjenik Općinskog načelnika. Navodi da se predlaže 
dopuna navedenog akta sa kaznenim odredbama, sa čime će se omogućiti komunalnom redaru 
kontrola i primjena zabra ne radova. Navedena dopuna je saČinjena po uzoru na ostale jedinice 
lokalne samouprave u kojima se provedba zabrane radova provodi i funkcionira 

Po kraćoj raspravi prijedlog Izmjene i dopuna Odluke usvojen je jednoglasno. 

ov_z (l· 13)·isprovak ii.doc . !) -



2. sjednicu Općinskog vijeća 5. srpnja 2013 

Točka 8 . 
Prijedlog za uvođenje nagrade Općine Malinska - Dubašnica za zaslužne građane 

Predsjednik Općinskog vijeća dao je inicijativu da se izradi akt kojim bi se utvrdila dodjela 
nagrade i priznanja Općine Malinska - Dubašnica građanima koji su zaslužni za ugled i razvoj 
Općine, čime bi im se na odredeni način izrazila zahvala za njihov društveni rad. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog za izradu aktu onugrađivanju 
zaslužnih građana, te se nalaže stručnim službama Izrada prijedlogu navedenog akta i dostava 
Vijeću na usvajanje do kraja godine. 

Točka 9. 
Odluka o naknadi za rad dulnosnika Općine Malinska - Dubašnica 

koji dulnost obnašajU bez zasnivanja radnog odnosa 

Kako Općina do danas nije imala dužnosnike koji svoju funkciju obavljaju bez zasnivanja 
radnog odnosa ne postoji odluka o naknadi za njihov rad što je omogućeno Zakonom o plaćama u 
lokalnoj uprav i. Predloženom Odlukom uvela bi se naknada za rad dUlnosnicima koj i svoju 
funkciju obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa jedino u slučajevima ako nemaju zasnovan 
radni odnos sa drugim poslodavcima (nezaposleni) i u iznosu od 50% plaće dužnosnika koji 
funkciju obavlja sa zasnivanjem radnog odnosa. 

U slučaju sadašnjih dužnosnika zamjenik načelnika zasnovao je radni odnos sa Općinom 
od 1. srpnja bez prekida radnog odnosa, tako da neće ostvariti pravo na navedenu naknadu, dok 
će Općinski načelnik zakJjučiti radn i odnos sa Općinom 1. kolovoza sa prekidom u radnom 
odnosu od lO-tak dana za koje bi ostvario pravo na naknadu. 

Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo predlolenu Odluku. 

Točka 10. 
Informacije Općinskog načelnika o stanju u Općini 

Općinski načelnik podnesao je Vijeću kraće izviješće o aktualnim pitanj ima koja su se 
pojavila u radu, o zatečenom stan ju i dr .. Dane su informacije: 

o postupku i tijeku primopredaje v/asti, 
o pripremama i aktivnostima vezanim za međunarodnu suradnju, 
o skorom preuzimanju predsjedanja Skupštinom Ponikve d.o.o. predstavnika Općine Malinska -
Dubašnica, 
o tijeku komunalnih radova, 
o problemu izvođenja građevinskih radova za vrijeme perioda zabrane, 
o aktivnostima i sastancima oko pitanja Haludova, 
o tijeku izrade projekata i idejnih rješenja uređenja centra Malinske za što se priprema javno 
izlaganje, 
o inicijativi Udruge veterana domOVinskog rata za uređenjem parka hrvatskih branitelja sa 
spomenikom i imenovanjem ulica i trgova, 
o tijeku izrade web portala Općine koji će se pokrenuti prije dana Općine, 

o pregovorima sa privatnim vlasnicima oko otkupa terena za izgradnju novog djetjeg vrtića, 
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o problemu natječaja za davanje koncesije za naplatu parkiranja; tijeka rješavanja žalbe na 
natječaj, 

pitanja terase hotela Adria i 
dr. teme o čemu je provedena kraća rasprava. 

Pod navedenom točkom privatni investitor (obitelj Hržić) prezentirana je in icijativa za 
izgradnjom manjeg obiteljskog kampa u Portu, na privatnom zemlji~tu u vlasni~tvu investitora. 
Kako je navedeno zemljište u zoni rekreacije i sporta u kojoj nije dozvoljen navedeni zahvat, 
investitori traže da se pokrene inicijativa za usklađenjem prostorno*planskih dokumenata radi 
omogućavanja navedene investicije. 

Vijeće nakon kraće rasprave i utvrđivanja prostorno*planskih ograničenja, upućuje 

investitora da sa stručnim službama općine ispita mogućnosti i proceduru za pokretanje 
eventualnih izmjena i dopuna prostorno-planskih uvjeta po predmetnom zahtjevu (PPU-a 
Županije. OpĆine i dr.). 

Točka 11. 
RAZNO 

1) Vijećnik Anton Spicijarić dao je primjedbu na način davanja odobrenja za prodaju sunčanih 
naočala i bižuteriji na novoj rivi koja se do danas nije koristila u navedenu funkCiju, te smatra 
kako nije fer prema zakupcima koji su javne povrŠine :laku pili putem javnog natječaja. 

Načelnik odgovara kako je to problem koji je naslijeđen iz prošlih sezona. Radi se o nekolicini 
prodavača koji se na silu i bez dozvole ubace u prostor pored pultova namijenjenih za 
prodaju izletn ičkih aranžmana i ne uspijeva ih se ni nakon nekoliko usmenih razgovora i 
tjeranja maknuti s tog područja. 

Kako bi ih se udaljilo s područja oko spomen-parka i stare rive ponuđeno im je mjesto na 
novoj rivi , na način da im se razrezao porez na korištenje javne povrŠine u iznosu od 2.500 
Kuna,s ciljem da se bar se na taj način spriječi pomicanje njihove proizvoljne lokacije gdje 
vrše prodaju sunčan ih naočala i parfema. Načelnik priznaje da to nije spretno rješenje, ali i 
neuspješno svakovečernje svađanje i tjeranje od strane zaposlenika općine nema smisla sve 
dok ne ustrojimo učinkovito komunalno redarstvo. 

2) Anton Spicijarić dao je primjedbu na način korištenja stola za prodaju ribe na ribarnici, 
ugovor o zaku pu kojeg je prošlogodišnji zakupnik otkazao, a na istom se i dalje vrši prodaja 
ribe. Smatra da se za navedeni treba provesti novi natječaj. 

Načelnik odgovara da je zakupac odustao od ugovora, da nije upoznat s korištenjem stola, te 
da će se utvrditi činjenice i raspisati natj ečaj. 

3) Isti vijećnik dao je primjedbu na način korištenja javne povrŠine na lokaciji Krokišće za 
prodaju sladoleda gdje se osim djelatnosti vrši i prodaja napitaka. Za promjenu djelatnosti 

potrebno je prema Odluci o javnim povrŠinama provesti novi natječaj. 

Načelnik odgovara da je nakon odustajanja od korištenja javne povrŠine od strane prvog 
ponuđača mjesto za prodaju sladoleda dodijeljeno prvom zainteresiranom i da je to II sk1adu 
s propisom. 

Provjeriti će se dali se na tom mjestu umjesto sladoleda prodaje i piće , Načelnik nije bio 
upoznat sa činjen icom da se na tom mjestu vrši i prodaja napitaka. 
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4) Lidija Kovačić zatražila je informaciju o uređenju pristupa terasi ugostiteljskog objekta 
Skoljka. 

Načelnik je odgovorio da je privremeno odobrio zakupcu terase Skoljka da na svoj račun 
uredi montažni prilaz kroz park budući da mu je i sa lijeve i sa desne strane zapriječen 
kvalitetan prilaz na terasu. Prilaz koji sad koristi je neprikladan i uzak, a u samom tlu postoje 
i vijci koji iz betona i loše položenog kamena strše i time postaju dodatna prijetnja 
prolaznicima, a posebice invalidnoj osobi koja živi na katu navedenog ugostiteljskog objekta. 
Park će ubrzo U rekonstrukciju pa će se time urediti i bolji prilazi na terase ugostiteljskih 
objekata. 

5) Vijećnici Lidija Kovačić i Anton Spicijarić dali su primjedbu Načelniku na organizaciju Moto 

susreta kad je Općina motoristima omogućila kampi ranje na privatnom prostoru "Matovog 
sena", suprotno propisima kojim je regulirano kampiranje i na štetu legalnih kampova u 
mjestu. 

Problem oko Moto-susreta koji se organizirao paralelno s još jednom manifestacijom u 
Malinskoj i pao je u nezgodno vrijeme promjene vlasti pa neki dogovori nisu bili usklađeni te 
je zbog toga bilo dosta zbrke. Pitanje nelegalnog kampiranja na uštrb kampova uMalinskoj 
nije moglo posebno ugroziti legalni kamp zbog lošeg vremena i malog broja onih koji su se 
odlučili prespavati u šatorima po kiši. Načelnik konstatira da će se u slučaju organizacije iste 
manifestacije uložiti puno više napora nego ove godine kada je po prvi put održan susret 
bajkera. 

6) Vijećnica Lidija Kovačić dala je primjedbu Općinskom načelniku na izradu web stranice 
Općine koja je ugovorena sa novim izvođačem iako je posao izrade web stranice ugovoren, 
izvršen i plaćen u prošloj godini. Za izrađene web stranice, po ugovoru je trebalo sa mo 
izvođaču dostaviti tekstove i dr. materijale temeljem čega bi izvođač u najkraćem roku 
pokrenuo stranice. Smatra da se radi o neopravdanom dodatnom trošku. 

Načelnik je odgovorio vijećnici Lidiji Kovačić da je web stranica ugovorena sa novim 
izvođačem iz razloga što će on napraviti web-portal upravo onako kako je zam išljen i u 
konačni će biti puno jeftiniji nego web stranica koja je plaćena, a nikad nije završena, jer je 
bilo potrebno poslati sve podatke i slike, što nikad nije UČinjeno. Načelnik je također izjavio 
da ne planira preuzeti sve prijašnje vanjske suradnike. 

7) Anton Spicijarić dao je primjedbu na postavljanje rashladnog uređaja na rivi terasi 
slastičarnice Rimini. Navedeno je vlasnik godinama tražio ali navedeno nikada nije odobreno 
te smatra da kada i drugi ugostitelji postupe tako da će nasta ti nered. 

Načel nik je izjavio da je navedena vitrina slast i čarne "Rimini" prije bila na prometnici i da je 
potpisiva na peticija sa 49 potpisnika za uklanjanje iste, pa je tom zahtjevu i udovoljeno. Kako 
nigdje nema zabrane da se rashladne vitrine mogu dr7.ati na otvorenom, a naveden je 
primjer Krka i Punta U Činjeno je to i u ovom slučaju pa se vitrinu za sad smjestilo na dijelu 

zakupljene javne površi ne. 
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Spomenuto je također da je dozvola smještaja vitrina u slastičarnama u Malinskoj bio 
nejednak tj. nekima se priječilo da je smjeste na otvorenom. a nekima dozvolilo čak i na 
prometnici dok je sada odlučeno da svima bude jednako. 

8) U raspravi je vijećnik Anton Spicijarić postavio još pitanja o uređenju sportskog parka, 
kašnjenju asfaltiranja ulica, postavljanju koševa na igra lištu OŠ Dubašnica, te dao primjedbu 
na nepozivanje vijećnika na program obilježavanja ulaska u EU kojega je organizirala Općina. 

Načelnik daje informaciju oko kašnjenja i dodatnih radova oko spomen parka i problema sa 
navodnjavanjem trave i biljaka koje je sada riješeno. Postavljanje koševa na igralištu OŠ 
Dubašnica još nije izvršeno, a asfaltiranje ulica kasni zbog brojnih radova na otoku koje GP 
Krk i asfaltna baza ne može pokriti u tom obimu. 

Zbog nepozivanja vijećnika na program obil ježavanja ulaska u EU, načelnik se i spričao. Radilo 
se o grešci tj. spoznaji da ništa službeno za taj dan nije bilo organizirano i zbog brzine i 
organizacije za TZ-om zaboravilo se po protokolu pozvati sve vij ećnike . Zamišljeno je da to 
bude neslužbeno UČ injeno za građane koji u tom vremenu prolaze pored spomen parka gdje 
se diže EU-zastava uz kratki program KUV-Dubašnica i klape Zvonimir. 

9) Općinski načelnik najavio je novu svečanu sjednicu za 19. srpnja uoči Dana Općine, za što će 

vijećnici dobiti pisani poziv. 

Sjednica je zaključena oko 21:00 sati. 

Zapisnik sastavio: 
Bernard Cv J(ć 

Zapisnik usvojen na sjednici ___________________ 2013. 
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