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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/2
URBROJ: 2142/05-01-13-18
Malinska, 19. srpnja 2013.
ZAPISNIK

3. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska -Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Duba š nica
dana 19. srpnja 2013. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović II 19:00 sati te je utvrdio da .:ru...n.a
sjednici nazočni svi članoYi YiieĆa i da Vijeće može započeti s radom i donositi punovažne
odluke. Osim nazočnih vijećnika sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić
i njegov za mjen ik Miros lav Topić.
Na dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je usvojen jednoglasno, kako slijedi:

1) Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinsko9

2J

vijeća

IZBORI I IMeNOVANJA:

2.1 Odluka o izmjeni i dopun i Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine
Malinska - Dubašnica
2.2 Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Malinska - Dubašnica
2.3 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
2.4 Odluka o izmjeni i dopun i Odluke o osnivanju i izboru llanova Odbora za statutarno pravna pitanja
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RAZNO
TO Č ka

1Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
Na zapisnik je primjedbu imala Lidij a Kovačić, Na jednom mjestu je umjesto predsjednika
Zdenka Cerov i ća upisano ime Josipa So rmi lića i nije konstatirano da je sjednici bio
nazočan službenik up ravnog odjela Renato Žic.

V ij eća

Nadalje ima ispravak u dijelu zapisnika gdje se navode primjedbe ne dnevni red od
vijećnika Antona Spicijarića i Lidije Kovačić koji treba glaSiti:
pod 1. alinejom da su

točke

4,3 i 4.4 dnevnog reda podnesene od neovlaštenog predlagatelja i

pod alinejom 2. nije dovršena

rečenica

pa konstataciju treba dopuniti.

Moli da se zapisnik ispravi i dopuni.

3. sjednica

o·

O p ćinskog vijeću
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Primjedbu na zapisnik imao je i Anton Spicijarić na točku razno gdje nigdje nije navođen
odgovor načelnika pa moli da se zapisnik dopuni i da se zbog više izmjena i dopu na vrati na
doradu i usvajanje na slijedećoj sjednici. Sa navedeni m se je složio i sam Općinski načelnik.
Na prijedlog predsjednika Vijeća zapisnik sa 2. sjednice nije usvojen
doradu i dopunu po točkama kako je prije navedeno.
Točka

već je upućen

na

2.

IZBORI l IMENOVANJA

PO

kraćoj

raspravi odluke su usvajane kako slijedi:

2.1 Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vij"eća Općine
Malinska - Dubašnica obrazložio je Općinski načelnik. Dosadašnji sastav je djelomično
izmijenjen s novim mlađim ljudima koji su iskazali spremnos t da se u ključe u rad Socij alnog
vijeća.

Anton Spicijarić naveo je da je posao Socijalnog vijeća vrlo delikatne naravi i zahtjeva puno
angažmana i uključenja članova u rad sa socijaln o potrebnima, te stoga novim članov i ma želi
puno us pjeha u radu. Svjestan je da se im enovanja vrše prema polit i čkim odn osima u Općini
ali je dao primjedbu na čin j enicu da je trebalo zahvaliti dosadašnj im čl a novim a na
dugogodišnjem radu u ovom tijelU u kojemu su su djelovali. Posebno se je trebalo zahvaliti
bivšem predsjedniku Socijalnog v ij eća koji je ujedno i predsjedn ik Udruge umirovljenika te
je kroz njegov rad bio pokri ven jedan veliki segment našeg društva.
Općinski načelnik prihvaća sugestijU i zahvaljuje dosadašnj im članov im a, ali procjena je bila
da se u rad Socijalnog vijeća treba ukljUČiti nove i mlađe ljude.
Komentar na prij edlog imenovanja predsjednice Socijalnog vijeća je imao Anton Spicijarić
koji navodi da iako je predložena uspješno sudjelovala u radu ovog tijela od njegovog
formiranja, nij e bila redovna u rad u te se moglo predložiti drugu osobu. Ukoliko je
imenovana spremna prihvatiti se predsjedanja ovom tijelom, daje podršku u tome jer ima
znanja i iskustvo za obnašanje navedene dužnosti.
Lidij a Kovačić zatražila je da se u materijalima za točk u dnevnog reda ispravi naziv
predlagatelja jer prema Poslovni ku umjesto na vedenog Općinskog načelnika treba stajati
Odbor za izbor i imenovanja, što je Vijeće prihvatilo.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Općine
Malinska - Dubašnica usvojena je jednoglasno.
2.2 Prij ed log Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera Zaštite i spašavanja Općine Malinska Dubašnica obrazložio je O pćin ski načelnik. Prema Zakonu o zaštiti i spašavanju
predstavnička tijela dužna su u roku od 60 dana od dana njihovog konstituiranja na prijedlog
Op ći n skog nače lni ka imenovati novi saziv Stožera. Prema Zakonu predsjednik stožere je po
funkciji zamjenik Općin skog načelnika te je navedeno uvršteno u prijedlog. Nadalj e kod
ostalih članova Stožera zad ržani su sadašnj i članovi koj i predstavljaju tijela, institucije i
tvrtke koje se aktivno mogu uklj učiti u zaštitu i spašavanje. Od dosadašnji h čla n ova svi su
prihvatili ponovno imenovanje, s time da je za predstavnika poliCije umjesto bivšeg
zapovjednika pp Krk predložen novi član Dean Hriljac. Također umjesto dosadašnjeg
predsjednika Vi je ća josipa So rmi lića predložen je za čl ana nov i predsjednik Vijeća Zdenko
Cerović.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Općine Malinska - Dubašnica usvojena je jednoglasno.
·2 ·
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2.3 Odluku O izmjen i i dopuni Odluke O imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
obrazložio je Općinski načeln i k. U odnosu na dosadašnji sastav predložena je izmjena kod tri
člana Vijeća predstavnika Opći n e Malinska - Dubašnica, za koje se predlažu Igor Matanović,
Tončić Te h o m ilić i Ivan DUjmov i ć. Preostala dva č l a n a, predstavnici PGŽ·a i Lučke kapetanije
ostali bi isti.
Primjedbu je dao Anto n Spici j a ri ć koji navodi da je ova od luka predlolena na polit i čkoj
os novi, dok su do sada općinski predstavnici bili predstavnici ŠRD·a Vapor, odnosno
mještani Porta i Vantačića te ŠRD·a Lastavica.
Odluka o izmjeni I dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Vijeća za dodjelu
kon cesijskih odobrenja Op ćine Malinska - Dubašnica usvoj ena j e j ednoglasno.

2.4 Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju; izboru članova Odbora za statutarno - pravna
pitanja obrazlolio je Opći n ski nače ln ik koji navodi da za članove Odbora predlaže mlade
pravnike koje se želi uključiti u rad Općine. Za predsjednicu je predložena dosadašnja članica
Odbora Slavica Perišić.
Nadovezao se je Miros lav Topić koji navodi da se u radu planira koristiti Odbor kao s tručno
radno tijelo za pripremu akata i druge poslove, što se u dosadašnjoj praksi nije činilo iako su
donošene i izmjene i dopune Statuta i drugih akata za koje se prema Poslovniku treba
konzultirati Odbor kao nad ležno radno tije lo. Sa navedenim se nije složio Anton Spicijarić
koji navodi da se je Odbor koristio i konzultirao u radu u vi še navrata. Miroslav Topić navodi
da o tome ne postoji traga ni zapisnika o radu navedenog tijela.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i i menovanju Odbora za statutarno pravna pit anja usvojena j e j ednoglasno.
TO Č k a

3.

R A ZNO

1) Anton Spicijarić postavio je pitanje da li je potpisan aneks ugovora o korištenjU sredstava
HBOR·a i koje se projekte iz navedenog ugovora planira aktivirati, na što je odgovoriO je
Općinski načelnik da je aneks ugovora potpisan ali da se o konkretnim projektima još nije
raspravljalo.
2) Anton Spicijarić interesirao se je o tijeku žalbe na natječaj za davanje koncesije za usluge
naplate parkiranja i uklanjanja vozila, na što je odgovoreno da žalba još nije riješena.
3) Anton Spicijarić zamolio je da se
sa predstavnicima Haludova.

Vijeće

izvijesti o zadnjim kontaktima i razgovorima

Općin e

Informaciju je dao Općinski načelnik da je organiziran sastanak u Ministarstvu prostornog
uređenja i graditeljstva gdje su međusobno izmijenjene informacije i zahtjevi zainteresiranih
strana. Na navedenom sastanku sa ministrico m je zaključeno da je moguće udovoljenje
njihovim uvjetima kroz izmjene i dopune DPU·a Haludova. Nakon toga održan sastanak
Haludova sa predstavnicom urbanističke kuće Urbanistica d.o.o. vezano za navedenu
izmjenu, u nazočnosti predstavnika Općine na kojem se Haludovo i Urbanistica nisu složili
oko uvjeta izrade izmjena navedenog plana, tako da je kod navedenog nastao zastoj.
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Načelnik međutim ističe

da je kroz razgovore otvoreno novo pitanje koje je postavio
predstavnik Haludova a to je pitanje županijske ceste koja prolazi kroz naselje i za koju se
traži izmještanje kako bi se Haludovo moglo realizirati u neometanoj cjelini. Navedeno
pitanje je zateklo načelnika i smatra da isto nema osnova.
Također

je aktualno i ističe se pitanje državnog zemljišta pod upravom Ureda za upravljanje
državnom imovinom.

Dogovoreno je da će se Haludovo pismeno očitovati Općinskom vijeću i prezentirati svoje
zahtjeve za koje se traži rješenje, te će Vijeće o tome biti informirano.
4) Miroslav Topić je dao dodatno obrazloženje vezano na primjedbu sa prošle sjednice na
izdano odobrenje za prodaju naočala. Provjerom je utvrdio da je odobrenje izdano do kraja
srpnja 2013. godine sukladno dosadašnjoj dugogodišnjoj praksi i na temelju Odluke o porezu
na javne površine koja govori da se porez razrezuje za povremena davanja javnih površina
na korištenje i za slučajeve neovlaštenog korištenja istih.
S)

Pave Barbiš interesirao se je o problemu noćnog reda i mira koji se događa u ranim jutarnjim
satima nakon zatvaranja ugostiteljskih lokalna, te ovlasti angažiranih zaštitara u provedbi
noćnog reda i mira. Općinski načelnik je dao obrazloženje da zaštitari još nisu započeli sa
radom jer temeljem novih zakonskih odredbi policija kod izdavanja suglasnosti za rad
zaštitara treba izraditi cijeli elaborat štićenog područja popisati zemljišne čestice i dostaviti
vlasničke listove za iste. Kako se radi o obimnom poslu na tome općinske službe pojačano
rade, kako bi se čim prije ishodila navedena suglasnost. Sa druge strane u radu zaštitara
njihove ovlasti su vrlo ograničene te ne mogu bez policije učinkoviti rješavati probleme u
javnom redu i miru.
Miroslav Topić se nadovezao da je uzrok problema II kršenju noćnog reda i mira nedovoljna
ekipiranost policije koja je jedina II mogućnosti učinkovito intervenirati. Problem je prisutan
već duži niz godina.

Sjednica je zakljutena oko 19:50 sati nakon čega je uslijedio svečani dio
sjednice sa prigodnim programom koji se je održao u Ga/eriji Svetog Nikole.
Zapisnik sastavio:
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Zapisnik usvojen na
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