Ispravak na S sjednici 29.10.2013. god ine

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/13-01/2
URBROJ: 2142/05-01-13-25
Malinska, 13. rujna 2013.

ZAPISNIK
4. sjednice Op ć inskog vijeća Općine Malin s ka-Duba ~ nlca
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica

dana 13. rujna 2013. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 14:00 sati te je utvrdio da ~
sjednjci nazoČnj svj Članoyj vijeća i da Vijeće može započeti s radom i donositi punovažne
odluke. Osim nazočnih vijećnika sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić,
njegov zamjenik Miroslav Topić, pročelnik Bernard Cvelić i Tonica Brnić, voditeljice Odsjeka za
proračun i financije. Sjednici je na točki 7.1 nazoč io i Rudolf Brnić.
Predsjedni k Vijeća najavio je da će od ove sjednice dnevni red sadržavati dvije sta lne
Prva točka je InformaCija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju gdje bi Općinski
načelnik na početk u sjednice ukratko dao informacije o njegovom radu i radu uprave od protekle
sjednice i kOja bi bila bez ras prave, a druga točka bila bi na kraju dnevnog reda pod nazivom
Vijećnička pitanja gdje bi v ije ćn ici mogli tražiti info rmacij e i diskutirati o pojedinim pitanjima.
točke.

Dnevni red je predložen u obliku kako je dostavljen uz poziv na sjednicu na koji je
primjedbu imao vijećnik Anton Spicijarić i to na naziv točke 7.1.. Smatra da nije potrebno odluku
o otkupu predmetnog zemljišta vezivati uz izgradnju dječjeg vrtića, već otkup treba izvršiti za
namjene navedene u prostornom i urbanistiČkom planu, to jest za uređenje prostora i izgradnju
objekata u javnoj funkciji što omogućuje i izgradnju dječjeg vrtića. Mogućnost gradnje dječjeg
vrtića tek treba utvrditi na temelju određene analize potreba i prostornih i drugih ograničenja
ovog prostora.
Vijeće

je prihvatil o primjedbu te je dnevni red usvojen u dopunjenom obliku:

Usvajanje zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica zu 2013. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u OpĆinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu
5) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihva ćanju Sporazuma o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi sup«
6) Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska Dubašnica

1)
2)
3)
4)

4. sjednica Općinskog vije ć a - Ispravak

13. rujna 2013

7) imovinski predmeti:
7.1 Odluka otkupu zemljišta u svrhu izgradnje javnih i društvenih građevina
7.2 Odluka D prihvaćanju ponude za zamjenu zemljišta u svrhu formiranja građevinske parcele,
prometnice i javnih površina
8) Obavijest o imenovanju čfanova Skupštine KO Dubašnica d.o.o.

9)

Vijećnička

pitanja
To č ka

1.
Usvajanje zapisnika sa 2. 13. sjednice Općinskog

vijeća

Zapisn ik sa 2. sjednice upućen je na doradu te je ponovno dostavljen
Na predloženi izmijenjeni zapisnik
koja u ispravljenom obliku glasi:

prihvaćena

Vijeću

na usvajanje.

je izmjena teksta zadnjeg stavka

točke

10.

"Vijeće nakon kraće rasprave i utvrđivanja prostorno-planskih ograničenja upućuje investitora
da se obrati općinskim sluibama u svrhu utvrđivanja mogućnosti pokretanja inicijative i procedura za
pokretanjem izmjena i dopuna dokumenata prostornog uredenja kojima je planski regulirano navedena
područje. "

Lidija Kovačić dala je primjedbu na točku ll. - točku 3. u kojoj nije u cijelosti evidentiran
tijek rasprave vezane na zakup javne površine za prodaju sladoleda na lokacij i Krokišće, te stoga
toga predlaže da se u navedenoj toč k i evidentira rasprava u cijelosti.
Na Zapisnik sa 3. sjednice nije bilo primjedbi.

Zapisnik sa 2. sjednice prihvaćen je jednoglasno prvom izmjenom i dopunom. Drugi
prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga zapisnika nije usvojen,
Zapisnik sa 3. sjednice usvojen je jednoglasno bez primjedbi.

2.
Informacija nalelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
TQčka

Pod ovom točkom dnevnog reda Općinski načelnik je u kraćem izlaganju dao pregled
važnijih aktivnosti koje su se događale i poduzimale u radu OpĆinskog načelnika i općinske
uprave od protekle sjednice V i jeća.

1.

Aktivnosti oko Hotela Haludovo Malinska d.o.o.
Općinski načelnik

dao je kraći pregled poduzetih aktivnosti oko rješavanja pitanja stavljanja
u funkciju hotelskog kompleksa Haludovo i vođenim razgovorima sa uključenim sudionicima
(Agencija za investicije i konkurentnost, Državna uprava za upravljanje dri;avnom
imovinom, Ministarstvo gospodarstva. Ministarstvo turiz ma, Primorsko - goranska županija,
Općina Malinska - Dubašnica i Hoteli Haludovo Malinska d.d.)
Vlasnicima je ostavljen rok da dostave svoje
rekonstrukciji hotelskih objekata.
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suradnja

Načel nik

je dao informaciju o proteklom Susretu mlad ih iz općina Aixe-Sur-Vienne (F),
Groghabersdorf (D), Swi~ciechowa (PL) i Malinska-Dubašnica održanom u Malinskoj i
Gorskom Kotaru od 23. - 30. kolovoza 2013. godine, te izražava zadovoljstvo organizacijom
istog. S lijedeće godine domaćini susreta biti će Poljaci.

3.

Kako pozicija u proraču nu za međun arodnu s uradnju nije dostatna za planirane aktivnosti
koje predstoje II 2013. godini u rebalansu će se planirati povećanje pozicije. U 2013. god ini
preostale su aktivnosti orga niziranj a godišnjeg susreta delegacija iz prije navedenih općina,
čemu je ove godine u listopadu domaćin Općina Malinska - Dubašnica. Još je preostala
planirana aktivnost posjete božićnom sajmu u partnerskoj općini Groghabersdorf (1
autobus) u prosincu 2013. godine.
Stanje na gradilištima
Načelnik je u kraćim crtama dao pregled značajnijim komunalnim radovima koji su se
izvodili ili čija je realizacija u pripremi ili izvođenju (recikla žno dvorište, spomen park, dječje
igralište u Portu, sa nacija kupališta VrtačajNaš Mir, ne razvrstane ceste).

4. Stanje pravnih predmeta (sudskih sporova i dr.)
Načelnik

je izvijestio Vijeće da je raskinut ugovor o pravnom zastupanju sa dosadašnjom
pravnicom Spicijarić-Brkić, od koje očekujemo da će izvršiti primopredaju predmeta koje je
vodila. Za budu ća zas tupanja pojedinačno će se angažirati odvjetnici do eventualnog izbora
nove ugovorne oso be.
Nadalje dao je kraći pregled značajnijih aktivnih predmeta tužbi i
navedenima (Kralj i Ć, FilipovićjMareščak, Makaus).

5.

6.

oč eki vanim

ishodima po

Javna nabava
Dana je informacija o prip remi natječaja za realizaciju pojedinih prOjekata (proširenje javne
rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta).
Priključenje na objekte komunalne infrastrukture
Dana je informacija vezana za izmjene Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnoga
gospoda rstva prema kojima jedinice lokalne sa mouprave im aju rok od 6 mjeseca od dana
stupanja na snagu izmjena navedenih zako na (18.5.2013.) da usklade svoju Od luku o
priključenjima na način da ukinu naknadu za priključenje. Nak nade za priklju če n je mogu se
naplaćivati za priključenja za koje je zahtjev podnesen do stupanja na snagu zakona
(18.5.2013.). Zbog navedenih izmjena zakona od 18.5.201 3. god ine općina više nema p ravo
n aplać i vati naknad e za priključ enje na vodne g ra đevine, što će značajno utjecati na prihode
proračuna, te će ubuduće biti potrebno kod planiranja izgradnje komunalnih vodnih
građev ina prona ć i d ruge izvore financiranja.

7.

Javno izlaganje arhitektonskog rješenja

uređenje

centra Malinske

Dana je informacija o javnom izlaganju arhitektonskog rješenja uređenje centra Malinske, te
su pozvani vijećnici da se uklju če u javnu raspravu po navedenom.

8.

Preuzimanje naplate poreza na

kuće

za odmor

Načelnik

je najavio da se planira preuzim anje poslova naplate poreza na kuću za odmor od
Porezne uprave jer se na navedeni način očekuje bolja učinkovitost razreza i naplate poreza.
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• isprallak

Informacija o zapošljavanju komunalnog redara
Dana je informacija o provedenom natječaju za prijam u radni odnos novoga djelatnika
komunalnog redara, te je najavio da će se započeti sa ustrojavanjem redarske službe.
To č ka

Polug odišnji izvještaj o izvršenju Pro računa

3.

Općin e

Malinska - Dubašnica za 201 3. g odinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2013. godinu
izložila je To ni ca Brn i ć, voditelj ica Odsjeka za proračun i financije. Kroz pregled pojedinih
pozicija dala je obrazloženje ostva renja planiranih pozicija prihoda i realizaCije projekata.
Poseban osvrt je dan na pozicije kod koji h s u primijećena od ređena odstupanja od plana.
Nače l n i k

je u kraćem komentaru dao i informaciju o rea li zacij i pro rač u na do ru jna 20 13.
godine buduć i da je Polugodišnji izvještaj zaključen sa 30.6.2013. godi ne i za koji navodi da je
zadovol javajući. Navod i da će nova vlast rea lizirati proračun u sadašnjem obliku, ali najavljuje da
će biti potrebno izvršiti još jedan rebalans zbog usklađenja pojedinih pozicija proračuna sa
realizacijom.
Vijećni k Anton Spicijarić napominje da je polugodišnja realizacija Proračuna izvršena u
realnoj visini uobičajenoj za prvo polugodište a budući da se proračun ostvaruje većim dijelom u
drugoj polovici godine. Zatražio je da se ubuduće uz materijale za Vijeće kod donošenja
proračuna, rebalansa i proračunskih izviješća dostavlja Proračun na 4. razini, jer na 3. razini na
kojoj je propisano donošenje proračuna , nisu vidljive pojedine pozicije nego samo zbirne, tako da
vijećnici ne mogu pratiti planiranje i realizaciju pojedinih programa i aktivnosti.

Nakon kraće rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo Po lugodi~nji izvještaj o izvršenju
Pro računa Op Ćin e Malinska - Dubašnica za 201 3. godinu.
To č k a

4.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasp o ređiva nju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Op ćin skom vijeću Op ćin e Malinska - Dubašnica za 2013. godinu
Načelnik

je dao ob razloženje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska - Dubašnica za 201 3,
godinu, kojom se proračunom planirana sredstva za rad političkih stranaka raspoređuju prema
novom odnosu broja vijećn i ka u OpĆinskom vijeću, a u skladu sa Zakonom o financiranju
po li tičkih aktivnosti i izborne promidžbe

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.

ov_4 (4·13) . ispr.doc

·4·

4. sjed /lica

Općinskog vijeć a

- ispruvuk

13. rujnu 2013

5.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju
Sporazuma o osnivanju Udruge · Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi supee
Točka

Predložena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o
osnivanju Udruge · Lokalna akcijska grupa »Bjeloglavi supe< koja se predlaže zbog promjene u
izvršnoj vlasti Općine. Kako je sada predstavnik Općine ovlašten za zastupanje u Udruzi
dosadašnji Načelnik, predlaže se da se za navedenog odredi novi Općin ski načelnik.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

6.

Odluka o financiranju projekta izgradnje javne rasvjete
na području Općine Malinska - Dubašnica
Načeln ik

je dao obrazloženje prijedloga Odluke o financiranju projekta izgradnje javne
rasvjete na podrutju Općine Malinska - Duba§nica prema kojoj bi se navedeni projekt odredio kao
projekt od kapitalnog značaja za Opć i n u Malinska - Dubašn ica. Time bi se omogućilo financi ranje
ovog kapitalnog projekta iz s redstava ustupljenog poreza do isplate općinama deponiraju se na
posebnom računu otvorenom u Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj (HBOR) na temelju
Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka,
kojega su osim Općine Malinska - Dubašnica s upotpisnici tadašnje Ministarstvo za javne radove,
obnovu i grad iteljstvo i jedinice lokalne samouprave sa otoka Krka.
Procijenjena vrijednost projekta izgradnje javne rasvjete na području Općine Malinska Dubašnica u narednom periodu je 2.000.000,00 kuna a za realizaciju navedenog sa
Ministarstvom bi se zaključio ugovor o realizaciji navedenog kapitalnog projekta.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

7.

Imovinski predmeti
7.1

Odluka otkupu zemljišta u svrhu izgradnje javnih i

društvenihgrađev;na

Obrazloženje prijedloga za otkupom zemljišta u Malinskoj dao je Opć i nski načelnik koji je
ovom prilikom pozdravio gosta Rudolfa Brnića zastupni ka prodavatelja koj i je izrazio želju
da prisustvuje radu sjednice Vijeća po ovoj točki dnevnog reda.
Načelnik navodi da su nakon provedenih razgovora vlasnici zemljišta ponudi li otkup
zemljišta u pov ršini od 2.308 mZ u svrhu izgradnje dječj eg vrtića i jaslica po cijeni od 95,00
€/m 2 što smatra korektnom i prihvatljivom cijenom za navedenu zonu. Vlas nici su
prihvatili isp latu iznosa kroz dvije jednake rate i to prve u roku od 8 dana od dana
zaključenja ugovora i druge rate do 31. prosinca 2014. godine. Nadalje navod i da su vlasn ici
uvjetovali prodaju zemljišta uz uvjet da vijećnici potp išu izjave da kao vijećnici neće
podržati iz mjenu prostorno- planske prenamjene zemlj išta iz društvene namjene stambenu
ili dr.
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Namjena zbog koje se otkupljuje zemljište je izgradnja novog dječjeg vrtića budući da je
postojeći postao premali za standarde i broj djece koja ima potrebu upisa u vrtić. U
konzultacijama sa projektantima utvrđeno je se na navedenoj lokaciji može izgrad iti dječji
vrti ć planiranog kapaciteta 4 odgojne + 2 jasličke grupe.
Vijećnik

Anton Spicijarić izjavio je da podržava otkup ovog zemljišta na čemu se započe lo
raditi pred više godina na kontaktima sa vlasnicima i na planskom definiranju prostora za
javne, odnosno društvene potrebe. Napominje prisutnom predstavniku vlasnika da
zatražena izjava vijećnika nema pravne snage i ne može spriječiti eventualnu buduću
prenamjenu, ali je spreman ovjeriti istu.
Nadovezao se je prisutni Rudolf Brnić koji ističe da je svjestan da navedena izjava nema
pravnu snagu, ali je njegova namjera da se moralno obveže sadašnje vijećnike da neće u
budućnosti prihvatiti eventualne prenamjene zemljišta. Vlasnici su postavili navedeni uvjet
jer postoji mogućno st da se prenamjenom poveća vrijednost zemljišta i ostvari imovinska
korist drugih na štetu sadašnjih vlasnika. Sa ovom izjavom vlasnici mogu u slučaju
prenamjene obavijestiti javnost o nepoštivanju dogovora te smatra da na taj način vlasnici
mogu zaštititi svoje interese.
Lidija Kovačić upozorava da u sadašnjem proračunu nema osiguranih sredstava za
navedenu transakciju te će biti potrebno u rebalansu osigurati izvore sredstva. Odgovorio
je Općinski načelnik da će se kod rebalansa osigurati navedena sredstva.
Nadalje, vijećnica Kova čić navodi da podržava inicijativu la gradnjom novog dj ečjeg vrtića
ali daje primjedbu na planove za izgradnju na navedenoj lokaciji koja po njenom mišljenju
zbog veličine ne odgovara današnjim potrebama predškolskog odgoja u Ma li nska;. Kao
članica upravnog vijeća OV Katarina Frankopan Krk i kao roditelj upoznata je sa potrebama
predškolskog obrazovanja i državnim pedagoškim sta ndardima koje je potrebno
implementirati u organizaciji dječjeg vrtića. Trenutno ima u vrtiću 72 djece i nekoliko djece
koja su se prijavila nakon upisnih rokova te ostala neupisana, tako da danas imamo
potrebu za upisom oko 75 djece (4 odgojne grupe) i najmanje dvije jasličke grupe koje
danas nemamo u vrtiću. Prema tome, današnji broj djece već danas bi s igurno popunio
planirani dječji vrtić veličine 4 + 2.
Novi pedagoški standardi koji su već ove god in e trebali biti primijenjeni i već tri godine na
snazi određuju da mješovita grupa može imati najviše 20 djece u odnosu na dana š njih 24,
što znači da bismo u sadašnjim uvjetima imali viška 12 djece koju bi trebali ispisati, tako da
je planiranje dje čj eg vrtića 4 + 2 premalo.
Načelnik navodi da je u konzultacijama sa upravom OV Katarina Frankopan Krk dobio
informacije da potrebe OpĆine zadovoljava dječji vrtić 4 + 2. Napominje također da prema
prostornom planu postoji i mogućnost izgradnje još jednog kata i osiguranja novih
prostorija u slučaju potrebe.

Odluka o otkupu zemljišta je usvojena jednoglasno.
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7.2 Odluka o prihva ćanju ponude za zamjenu zemljišta u svrhu formiranja
parcele, prometnice i javnih površina

građevinske

Nastavno na Od lu ku o raspisivanju natj ečaja za za mjenu i kupoprodaj u zemljišta sa 2.
sjednice Opć in skog vijeća proveden je javni natječaj za navedeno te su prikupljene ponude.
Temelj em navedenog predloženo je Vijeću prihvaćanje jedine ponude za zamjenu z.č.
1159/11 1<.0. Sv. Anton, ukupne povrŠine 599 mZ, u vlasništvu Općine Malinska Dubašnica, za nekretnine u vlasništvu Antona i Marije Kraljić označene kao z.č. 1183/2 k.o.
Sv. Anton, povrŠine 433 mZ, dio z.č . 388/1 k.o. Sv. Anton u površini od 83,55 mZ i cij elu z.č.
850 k.o. Bogović u površini od 349 m2, u svrhu fo rmiranja građeVinske parcele, prometnice
i javnih površina.

Odluka o prihvaćanju ponude za zamjenu zemljišta u svrhu formiranja
parcele, prometnice i javnih površina j e usvojena jednoglasno.

građevinske

Točka

8.
Obavijest o imenovanju članova Skupštine KD Dubašnica d.o.o.
Općinski načelnik na temelju odredbi Zakona o lokaln oj i područnOj (regionalnoj)
sa moupravi ima ovlast imenovanja i razrješenja predstavnika Op ćine u tijelima javnih ustanova,
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba. Teme lj em navedenog. načelnik je dana 6. rujna
20 13. godine donesao Odluku o imenovanju članova Skup§tine Komunalnog dru§tva »Duba§nica«
d.o.o. kojom su imenovani novi članovi Skupštine društva i razriješeni dosadašnji čl anovi.
Načelnik je naveo da je kod imenovanja vodio računa da se imenuje mlađi sastav koji je spreman
aktivirati se u radu Općine, kao i teritorijalno pokriti cijelo područje OpĆine tako da su imenovani
č l anov i iz različitih naselja OpĆine.
Vijećnik Anton Spicijarić napominje da je svjestan da se je kod imenovanja vod ilo računa
o političkim interesima, ali dao je primjedbu OpĆinskom načelniku da je također trebao voditi
računa i o stručnosti imenovanih članova koji bi trebali biti upozn ati sa vođenjem trgovačkih
društava. Također nije smio zanemariti doprinos dosadašnjih osoba koje su sudjelovale u
formiranju Društva, posebno o Lidiji Kovačić koja je od početka sudjelovala u formiranju Društva
i stvaranju organ izacije, te financ ijskom vođenju Društva.
Predsjednik vijeća uvažio je primjedbu Antona Spicijarića i stoga za hvaljuje Lidiji Kova č ić
na dosadašnjem radu i uloženom trudu na osnivanju i vođenju Društva.

9.
Vijećnička pitanja
To č ka

Na početkU rasprave po ovoj točki dnevnog reda predsjednik Vijeća Zdenko Cerović
obrazložio je se od ove sjednice uvodi nova stalna točka gdje će se moći postavljati pitanja
čelništvu općine i drugima o radu opčine te druge teme od javnog interesa.
1.
2.

O ~_ 4

Zamolio je vijećnike da u raspravi budu sažeti da se postigne kvaliteta ras pra ve.
Anton Spicijarić postavio je pitanje dali jc FINI ponuđeno produ lj enje zakupa poslovnog
prostora, na što je Nače lnik odgovoriO da se navedeno priprema u narednim danima.
Dalje, postavio je pitanje dali je proveden natje čaj za zakup upražnjenog trećeg stola na
ribarnici. Odgovorio je zamjen ik OpĆinskog načelnika Miroslav Topić koji navodi da natječaj
nije proveden zbog og raničenja koja proizlaze iz sadašnjeg ugovora o zakupu sa
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zakupnicima preostala dva stola, sa kojima je ugovoren zakup poslovnog prostora unutar
kojega se nalazi treći stol.
3.

An ton Spicijar i ć zatražio je infor maciju o postavlj enom šta ndu na

početku

nove rive.

Odgovorio je Općinski načelnik da je korisnik imao ugovor do 7 mjeseca nakon čega isti nije
produžen temeljem zaključka Vijeća. Isti zakupnik je nastavio obavljati djelatnost unatoč
intervencijama komunalnih djelatnika, inspekcija i porezne uprave kOjima je više puta
prijavljivana ne legalna prodaja ali bezuspješno.
Navedeni problem, kao i slični rezultat su neustrojenog komunalnog redarstva u Općini koje
se planira ustrojiti do slijedeće sezone. Očekujemo nakon ustrojavanja komunalnog
redarstva učinkovitije nošenje sa ovakvim pojavama.
4.

Vijećn i k Spicijarić zatražio je informaciju o provedbi Odluke o zabrani građevinskih radova u
ljetnim mjesecima. Odgovorio je načelnik da su poduzimane mjere po komunalnim
djelatnicima i da su prema prekršiteljima pokre nuti odgovarajući postupci.

5.

Lidija Kovač i ć zatraži la je informacije o naručenoj reviziji, ugovorenoj cijeni i zatražila je
informaciju dali je navedena revizija okončana. Općinski načelnik navodi da je izrada
izviješća revizije okončana, da je obradila proteklu 1.5 godinu, te da je plaćena oko 30.000,00
kn. Cilj je bio utvrđivanje eventualnih pogrešaka i nedostataka u poslovanju te dobivanje
savjeta za unaprjeđenje organizacije poslovanja i izbjegavanja eventualnih pogrešaka u radu.
Lidija Kovač i ć zatražila je da se izviješće revizije dostavi na uv id Općinskom v i jeću, posebno
je navedeno izviješće interesi ra jer je to njena struka, a sama revizija obuhvaća period u
kojem je radila u Općini, odnosno obavljala dužnost zamjenice načelnika. Izrađeno
revizorsko izviješće je javni dokument kao i nalazi redovne revizije koji se dostavljaju na
znanje Vijeću, te stoga traži da se Vijeću dostavi i nalaz ove revizije.
Načelnik smatra da sa navedenim dokumentom nije potrebno izlaziti u javnost jer intencija
narUČivanja revizije nije bila sumnja u rad prethodnika ni zbog traženje nepravi lnosti, već
unapređenje poslovanja.

6.

7.

Ukoliko se inzisti ra na tome izviješće će se dostaviti Vijeću na slijedećoj sjednici.
Anton Spicijarić je dao je primjedbu na objavu neverifici ranih zapisnika sa sjednica i
informacija sa Općinskog vijeća na web stranici. Na primjer, već je objavljen zapisnik sa
prošle sjednice koji je na ovoj sjednici izmijenjen primjedbama na zapisnik. Navedena praksa
nije korektna i njome se objavljuju netočne informacije. Informacija o održanOj sjednici može
se objavi ti nakon sjednice, a konačni zapisnici tek nakon verifikacije i usvajanja.
Lidija Kovačić postavila je pitanje vezano za okončanje uređenja igrališta za koje je Načelnik
je u svom izvješću o radovima u 2. točki dnevnog reda napomenuo da je pred okončanjem.
Vijećnica

napo minje da radovi nisu okončan i , da treba postaviti još jednu ogradu i izvrŠ iti još
neke radove, što je potvrdio i Načelnik koji navodi da je to predmet ugovaranja dodatnih
radova što je u tijeku. Lidija Kovačić navodi da radovi o kojima govori nisu predmet dodatnih
radova već osnovnog ugovora čija realizacija je bila odgođena jer je na terenu deponiran
materijal privatnog vlasnika koji je i da lje deponira n na igra lištu te jc zatražila da se od
vlasnika zatraži uklanjanje istog. Načelnik je odgovorio da je zbog početka turističke sezone
sa vlasnikom dogovoreno da se materijal ukloni tek nakon završetka sezone, jer vlasnik zbog
zdravstvenih razloga nije mogao to uČiniti ranije.
Nastavno na odgovo r Načelnika vijećnica se je referirala na komentar zamjenika Načelnika
sa prošle sjednice koji je konstatirao kako je redovita praksa bila da se putem poreza o
ko rištenju javne povrŠine dodje ljuju javne površine na korište nje. Istaknula je da jc i ovo
s l učaj u kojem treba prim ij eni ti porez na javne povrŠine za neovlašteno korištenje iste.
ov_4 (4-lJ) - ispr.doc
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Dosadašnja redovita praksa nije bil a korištenje poreza na javne površi ne već izni mka u
s l učajevima u kojim nisu provođeni natječaji za davanje u zakup javne površine i za
povremeno ko rištenje javne površine kako je Od luko m propisano.
Zamjenik Nače l n i ka Mi roslav Topić odgovara da u mnogi m slučajevima koji su preuzeti, na
primjer kod zakupa prostora bivše ribarn ice neovlašteno se vrši prodaja robe koja nije
dozvoljena po ugovoru o zakupu a usput se i neovlašteno koristi javna povrŠina oko
prosto ra, te navedeno zakupnicima nikada nije bilo onemogućeno ni naplaćeno.
Anton Spicijarić vratio se je na pitanje deponiranja zemlje na igralištu u Portu, zbog kojega je
bio onemogućen dovršetak radova na igralištu, za koje Općina plaća najam Samostanu a
privatni vlasnik besplatno koristi prostor.
8.

Spicijarić

postavio je pitanje Općinskom n ačelniku o organizaciji proslave Dana Općine i
Dana ulaska u EU te o kojim kriterijima po kojima je pozivao uzvanike. Pitanje postavlja iz
razloga što su navedenu proslavu pozivani stranački predstavnici i drugi prijatelji, te smatra
da je potrebno utvrditi protokol kako bi se ubuduće izbjegnule ovakve situacije.
Načelnik

Robert Anton Kraljić prihvatio je primjedbu na organizaciju navedenih proslava, ali
napominje da je neposredno prije toga stupio na dužnost i zatekao je Općinu bez djelatnika
koji su zaduženi za protokol ili organizaciju društvenih aktivnosti. Kako je uobičajeno kod
drugih jedinica lokalne samouprave da se organizira program svečanog obilježavanja dana
općine, pri čemu su evidenti rani određeni propusti. Kako do danas nije postojala praksa
službenog obilježavanja dana OpĆ in e i ka ko za to u proraču n u nisu bila planirana sredstva,
pozicija za organizaciju dana općine je premašena i uskladit će se kod prvih izmjena i
dopuna proračuna.
Kod organizacije ove manifestacije u pozivanju uzvanika nije se išlo široko već su pozivani
predstavnici institucija (općine, škole, vrtiće i dr.). Od pojedinačnih osoba pozivana je samo
nekoliko osoba koje su Općini pomogle u radu, izradi web stranica i sl.

9.

Navodi primjer da većina drugih općina ima službenike i izrađene protokole za organizaciju
ovakvi h događanja što u Općini Malinska - Dubašnica nedostaje. Upravo zbog navedenog u
prip remi je izrada Odluke o protokolu Općine Ma linska - Dubašnica gdje će se definirati
navedena pitanja.
Anton Spicijarić napominje vezano na predmet Makaus, da su sve dosadašnje presude
presuđene u korist OpĆine te da tUŽitelj nema osnova dobiti upravni spor koji je pokrenuo.
Stoga napominje da nije dobro nakon svih presuda pokretati nagodbe.
Načelnik navodi da je upoznat sa predmetom i napominje da predmet planirane zamjene nije
zemljište prema sportskoj dvorani za koje je UČitelj pokrenuo tužbu već teren iza kuće. Naš
uvjet kod planirane zamjene je da tUŽite lj povuče tužbu sa upravnog suda, čime bi se Općini
omogućio pok retanje investicija na izgradnji sportskog parka.

Sj ednica j e

z aklju če n a
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