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ZAPISNIK
8 . sj edni ce

Op ć in s kog vij eća Op ć in e

Malin s ka-D u b ašnica
odriane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 6. veljače 2014. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vi j eća Zdenko Cerović II 17:05 sati te je utvrdio da su na
s jednici nazoČni syj ČlanQvi Vijeća i da Vijeće može započeti s radom i donositi punovažne
odluke. Osim nazočnih vijećnika sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kra ljić,
njegov zam jenik Miroslav Top i ć, proče l nik Jedinstvenog upravnog odje la Bernard Cve l ić i Renato

Žic iz Jedinstvenog upravnog odjela.
Anton Spicijarić zatražio je da se točka 1. dnevnog reda - usvajan je zapisn ika sa 7.
sjednice odgodi :la slijedeću sjednicu jer ne sadrži podatke o tome :lašto oporbena lista nije
podržala predloženi proračun za 2014. god ini iako su na sjednici navedeni razlozi. Također pod
točkom Razno
toČka 2. kod rasprave o sukobu interesa nisu navedeni odgovori vijećnika
Kovačić i Spicijarić iako su se isti o tome u raspravi oČitovali. Predloženo je da se presluša audio
zapis sa sjed nice te da se zapisnik nadopuni sa naveden im. Sa navedenim za htjevom vijećnici su
se složili te je zapisnik upućen na doradu.
Na p redloženi dnevni red primjedbu je imao vijećn i k Spicijar i ć i to na t očku S/B za koju
navodi da nije predložena u skladu sa Poslovnikom, bez propisanog obrazloženja i be:l navedene
zakonske osnove za donošenje. I stiČe da podržava da se izmjene i dopune pos t ojećih odluka o
komunalnom redu i ugostiteljstvu usvoje, a za novu Odluku o javnom redu i miru, Čije donošenje
također podržava, predlaže da se vrati predlagatelju doradu i kvalitetniju pripremu.
Predlagatelji, O p ć i nski načelnik i njegov zamjenik navode da je obrazloženje sve tri
predložene od luke dano u uvodnom dopisu, dok je pravna osnova navedena u preambuli svake
odluke, te je stoga jasna zakonska utemeljenost kao i tematika koja se regulira predloženom
Odlukom.
Prijedlog vi jećnika

Spicijarića

nije prihvaćen (6 za i 7 protiv).

Općinski naČelnik

u skladu sa odredbama Poslovnika predložio je dopunu dnevnog reda
sa točkom Izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup javne površine, zbog potrebe dodatnog
uređenja ove tematike.
Dnevni red jc usvojen jednoglasno bez predložene
doradu i sa novom pred loženom toČkom SB kako spijedi:

točke

1. (Zapisnik) koja je

1) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
2) Od/lika o usvajanju Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska, Radići (GPl)
3) MJESNA SAMOUPRA VA

upućena

na

6. vefj at e 2014

8. sje dni ca Op ćins kog vijeć a

AJ Izmjena i dopuna Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području Općine
Malinska - Dubašnica
BJ Izmjena i dopuna Osnovnih pravila mjesnih odbora
CJ Izmjena i dopuna Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području Općine
Malinska - Dubašnica
4) KOMUNALNI RED
AJ Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu
BJ Odluka o javnom redu i miru
C) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
5) IMOVINSKI PREDMETI (Renato)
A) Odluka o prihvaćanju ponude u postupku prodaje dijela z.č. 1245/3 k.o. Sv. Anton
BJ Informacija o mogućnosti otkupa nekretnine na k.l. 88/2 u k.o. Bogović
6J izmjena i dopuna Odluke o porezu na ku će za odmor
7J Plan lokacija za postavu privremenih objekata
8J Odluka o izboru osobe za povjerava nje poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na
području Općine Malinska-Dubašnica
9J Izmjena; dopuna Odluke o davanju u zakup javne površine
10) Vijećnička pitanja
TO Č ka

1.
Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
Općinski na čelnik
na č elnika

1.

i općinske

podnesao je Vijeć u i z vije š će o tekućim aktivnostima u radu
uprave od protekle sjednice Vijeća do danas.

Arhitektonski natječaj za

uređenje

Općinskog

centra Malinske

Načelnik

je dao informaciju o tijeku priprema za raspisivanje nagradnog arhitektonskog
za uredenje centra Malinske. Navodi da je za provedbu natječaja angažirao
Udruženje arhitekata iz Rijeke, te da natječajnu dokumentaciju izrađuje arhitekt Nenad
Kocijan koji neće sudjelovati u natječaju . Prije izbora najboljih rješenja imenovat će se
stručna kom isija koja će izvršiti ocjenu i izbor najboljih rješenja.
natj ečaja

2.

Isplata odštete
Načelnik je dao informaciju da je Općina is platila drugi dio odštete, po sudskoj presudi u
predmetu Bićani ć, u iznosu od 428.000,00 kn, sa čime je navedeni predmet okončan.

3.

Plan nabave i Pravilnik o provedbi postupaka nabave bogate/ne vrijednosti
Općinski načelnik dao je obavijest da su stručne službe izradile Pravilnik o provedbi
postupaka nabave baga te/ne vrijednosti te da je pred dovršetkom izrada P/an javne nabave za
2014. godinu koji se treba donijeti do 19. veljače.

4.

Naplata potraživanja

U svrhu rješavanja otvorenih potraživanja Općine Načelnik je pokrenuo postupak revizije
otvorenih starih potraživanja s osnova komunalnog doprinosa i kredita, po rezultatu koje će
se pristupiti daljnjem tijeku naplate ili otpisa dugovanja.
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Izrada baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka

Nakon probne izmjere koju je krajem prošle godine izvršila tvrtka Geodetski zavod Rijeka
d.o.o. i kojom se je utvrdila opravdanost projekta, pristupilo se je nastavku projekta
pokretanjem izmjere objekata u naselju Porat.
6.

[zgradnja sportskog parka

Bogovići

Sa projektantom je održan sastanak vezano uz početak izgrad nje sportskog parka kraj
Osnovne škole u Bogovićima. Na navedenom sastanku je definirano da će se započeti sa
zemljanim radovima na probijanju trase nove prometnice koja prolazi kroz park.
Načelnik

napominje da je od predstavnika Sindikata naftnog gospodarstva, čije odmaralište
graniČi sa budućim parkom, iskazan interes za zajedničko ulaganje u javni bazen koji bi se
sagradio u sportskom parku. Kako navedeni interes mijenja koncept uređenja prostora i
zahtjeve za financiranjem o navedenom će se još razgovarati sa predstavnicima Sindikata i
projektantom.
7.

Informacije o tijeku komunalnih radova

U kraćem pregledu Načelnik je dao informacije o tijeku radova i komunalnim poslovima koji
su okončani, u tijeku ili II pripremi. Spomenuti su:
natječaj za uređenje nerazvrstanih cesta
projekt sanacije u uređenja kupališta Vrtača
radovi rw izgradnji grobnica na groblju Bogovići
priprema proŠirenja groblja Miholjice
projektiranje parka između TZ-a i hotela Adria
projekt uređenja lukobrana za ishođenje koncesije
zamjena terena na predjelu Vrtača (Matanović)
dovršetak izrade Izviješća o stanju u prostoru
izgradnja oborinske odvodnje (Novina, Rova, Va lica, Porat· Rudina i dr.}
sanacija šteta od olujnog nevremena na morskoj obali
uređenje kružnog toka Maršići
projektiranje kružnog toka Sveti Vid - sjever
dovršetak rekonstrukcije kapele Svetoga Ivana de Matha
izrada projekta tradicijske kuće uBogovićima
dovršetak idejnog projekta dje{jeg vrtića
sanacija dječjeg vrtića Bogov ići
premještanje i sanacija autobusne čekaonice iz Malinske u B090viće
organizacija zimske službe
aktivnosti na otkupu/zamjeni terena kraj župne crkve u Svetom Vidu
Točka

2.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska}

Radići

(GP1)

Kraće obrazloženje prijedloga Odluke dao je Općinsko načelnik koji navodi da se radi o
ciljanoj izmjeni i dopuni UPU-1 sa kojom se UPU dopunjuje sa odredbama koje su na za htjev
privatnih investitora uvrštene u navedeni uru. Za prijedlog izmjena i dopuna UPU-a provedena
je zakonska procedura donošenja i ishođene su sve propisane suglasnosti.

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna UPU 1 Malinska,
jednoglasno bez rasprave.

Radići

(GPl) usvojena je

8 . sjedn ica

Općin s k og vij eću

6. veljate 2014

Točka

3.

MJESNA SAMOUPRAVA

AJ Izmjena i dopuna Odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora na području
Malinska - DubaInica
BJ Izmjena i dopuna Osnovnih pravila mjesnih odbora
CJ Izmjena ; dopuna Odluke o načinu financiranja mjesnih odbora na području
Malinska - Dubašnica

Općine

Općine

Obrazloženje predloženih odluka dao je Pročelnik Bernard Cvelić koji navodi da se je
nakon donošenja Odluke o područjima mjesnih odbora izvršila provjera odluka koje reguliraju
provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora kao i sam rad mjesnih odbora, na teme lj u čega
su izv ršeni ispravci i usklađenja sa novom zakonskom regulativom. Zbog većeg obima izmjena i
dopuna predlaže se nova Odluka o pravilima za izbor V ij eća mjesnih odbora, dok se za preostale
dvije odluke predlažu izmjene i dopune.
Zamjenik načelnika na navodi da je preostalo još donošenje Odluke o raspisivanju izbora
što se planira paralelno sa slijedećim državnim izborima (Izbori za EU parlament), za što je
Ministarstvo uprave dalo tumačenje kako je moguća zajednička provedba izbora.

Sve predloiene odluke usvojene su jednoglasno bez rasprave.
To č ka

4.

KOMUNALNI RED

AJ Izmjena; dopuna Odluke o komunalnom redu
BJ Odluka o javnom redu i miru
C) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Prijedlog odluka kojima sc regulira komunalni red obrazložio je zamjenik Općinskog
načelnika. Navodi da je predloženo usklađenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti sa zakonskim
odredbama, te predložena nova Odluka o javnom redu i miru i izmjene i dopune Odluke o
komunalnom redu. Osim usklađenja navedene odluke sa zakonom nastojalo se je kvalitetnije
regulirati komunalni red i javni red i mir te omogući ti kvalitetn ij u provedbu za novo komuna lno
redarstvo.
U ra spravi o predloženim odlukama sudjelovali su vijećnici Spicijarić i Kovačić kojima su
dodatne informacije dali Općins ki načelnik i njegov za mjenik Dana je primjedba da nove
odredbe ništa novo ne definiraju u odnosu dosadašnje propise. Nove odredbe koje se uvode već
su definirane su drugim propisima a odredbe nove Odluke o javnom redu i miru ili su već
regulirane komuna lni m redom ili su mogle biti regulirane istim. Vijećnica Kovačić navela je
primjere nejasnih i spornih odredbi za koje očekuje da će biti poteškoća u provedbi.
Predsjednik v i jeća Zdenko CeroviĆ navodi da podrlava predložene odluke jer su
usmjerene prema boljoj regulaciji komunalnog reda, dok će se učinkovitost odluka utvrditi i
nedostaci ispraviti eventualnim slijedećim izmjenama i dopunama odluke.
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Općin ski načelnik

na završetku ras prave zak l jučuje da su predlože na Odluka o javnom
redu i miru i izmjene i dopune preostale dvije odluke rezultat iskustava iz protekle godine te da
je namjera njihovog donošenja da se poboljša stanje u ko munalnom redu u Općini. Ove odluke
kao i sve druge podložne su ocjeni i n adograđivanju nakon ana li ze njihovih primjene, o čemu će
se raspravljati nakon proteka sezone.
DJ Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu usvojena j e sa 7 g lasova za i 6 protiv
EJ Odluka o javnom redu i miru usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv
FJ Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti usvojena j e sa 7 g lasova za i 6 protiv
To č ka

S.

IMOVINSKI PREDMETI

AJ Odluka o prih va ćanju ponude u postupku prodaje dijela z.č. 1245/3 k o. Sv. Anton
Prijedlog odluke o prihvaćanju pon ude u postupku prodaje dijela z.č. 1245/3 k.o. Sv. Anton
obrazložili su Općinski načel nik i Renato Žic koji navode da je natječaj proveden temeljem
zaključka Općinskog vijeća u svrhu prodaje zemljišne čest i ce na predjelu Rova koji je ostao
neiskorišten nakon for miranja javnih površina, a namijenjen je formiranju građevinske parcele
sukladno UPU Rova.
Na natječaj se je javio jedan ponudite lj čija pon uda udovo ljava uvjetima iz natječaja te se
predlaže usvajanje odluke o prihvaćanju ponude.
Odluka o prihva ćanju ponude u postupku prodaje dijela z.t . 1245/3 k.o. Sv. Anton usvojena j e
jednoglasno.
BJ Informacija o m og ućn os ti otkupa nekretnin e na IL č. 88/2 u k o. Bogović
InformacijU je dao Općinski načelnik a odnosi se na ponudu privatne osobe za prodaju ili
zamjenu z.č. 88/2 u k.o. Bogović, parcele koja se nalazi do autobusnog kolodvora i na kojoj je
izgrađe n a obiteljska kuća sa tri stambene jedinice. Stran ka je kod interesa Općine za otkupom
dijela parcele radi proširenja puta iza autobusnog kolodvora izrazila spremnost za dogovo r oko
eventualnog načina prodaje ili zamjene cijele predmetne nekretnine za odgovarajuću u
vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica. Konkretno prodavatelj je zainteresiran za zamjenu za
objekt u ulici Kralja Tomislava uz procjenu nekretnina po ovlaštenom procjeniteiju.
Vijećnik Spi ci jarić navodi da je kao bivši načelnik upoznat sa interesom stranke za navedenu
prodaju ili zamjenu, te navodi da se radi prijedlogu kojeg t reba uzeti u razmatranje. Napominje
da kod navedenog treba voditi računa o planskom definiranju pojedine parcele i kvalitetnoj
procjeni vrijednosti pojedine nekretnine. Navodi da je za eventualnu transakciju potrebno
izvršiti kvalitetni pripremu.
U daljnjoj raspravi svi su se vijećnici pozitivno očitovali o prijedlogu te je stoga Općinskom
nače l nik upućen da nastavi pregovore oko realizaCije prodaje ili zamjene.
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B. sjedni ca Op ti nskog vlj eto

Točka

6.
Izmjena i dopuna Odluke o porezu na kuće za odmor
Prijedlog odluke obrazložio je Općinski načelnik. Predloženi m dopunama Odluke
propisuje se da razrez poreza vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska - Dubašnica i
primjena propisa za naplatu istoga.
Vijećnica Kovačić dala je primjedbu na predloženi stavak 2. članka 6. u kojem se propisuje
primjena propisa o porezu na dohodak na postupak razreza poreza, što smatra da je nepravilno.
Navodi da se porezi naplaćuju prema Općem poreznom zakonu tako da predložena odredba nije
pravilno definirana. Primjedba vijećnice Kovačić ni je prihvaćena.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na kuće za odmor usvojena je jednoglasno.
Točka

7.
Plan lokacija za postavu privremenih objekata
Prijedlog odluke ob razložio je Općinski n ačelnik. Navodi da se radi o planu lokacija koje
će se dati u za kup putem javnog natječaja za razne prodajne djelatnosti. U odnosu na
prošlogodišnj i plan razlika je sa mo u ma njim izmjenama a najznačajnija razli ka od nos i se na
područje lukobrana za koje će Župan ij a raspisati natječaj za davanje u ko ncesiju. Na natječaj za
davanje koncesije prijavit Će se Komunalno dru štvo Dubašnica d.o.o. koje bi nakon dobivanja
koncesije proveo natječaj za davanje u zakup.
U kraćoj raspravi dana su dodatna obrazloženja a uglavnom se odnose na promjene u
odnosu na lanjski plan.

Odluka je usvojena jednoglasno.
Točka

8.
Odluka o izboru osobe za povjerava nje poslova komunalne djelatnosti odrtavanja listoće
na području Općine Malinska-Dubašnica
Nače lni k je dao obrazloženje da je Općina provela natječaj za izbor osobe za povjeravanje
poslova komunalne djelatnosti održavanja čistoće na dvije godine i na koji je zaprim lje na jedna
ponu da tvrtke GPP Mikić d.o.o. koja udovo lj ava uvjetima jz natječaja. Predlaže se stoga
pri h vaćanje ponude.

Odluka izboru osobe za povjeravanje poslova komunalne djelatnosti odrlavanja čistoće
na podru čju Općine Malinska-Dubašnica usvojena je jednoglasno bez rasprave.

-.-
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9,

Izmjena i dopuna Odluke o davanju u zakup javn e povr§ine

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik koji navodi da se radi samo o manjoj
dopuni Odluke o javnim povrŠinama sa odredbama po kojima bi se dodatno definirala
ograničenja davanja u zakup javne povrŠine.
Odluka je usvoj ena jednoglasno bez rasprave.

10,

Točka

Vijećnička

1.

pitanja

Anton Spicijarić zatražio je informaciju od Načelnika o tijeku radova na projektu izgradnje
sustava kanalizacijske mreže i pročistača a u okviru Projekta Jadran te informacije zbog čega
radovi na izgradnji kanalizacije stoje te zbog čega izgradnja pročistača ne započinje.
Kratke informacije o navedenom dao je Općinski načelnik, od kojega je na kraju je zatraženo
da od komunalnog poduzeća Ponikve zatraži izviješće o navedenoj problematici,
financiranju, projekta, subvenciji cijene usluge i dr. što je Načelnik prihvatio.

2.

3.

4.

Vi jećnik Spicijarić

dao je primjedbu predsjedniku Vijeća na točku lzvl}'ešće načelnika gdje je
onemogućena rasprava o temama po kojima Načelnik podnosi izviješće . Na navedeni način
ispada da su pojedine teme biJe razmatrane na sjednici Vijeća iako Vijeće o istima nije
raspravljalo. Na ovoj sjednici su na primjer dane informacije o projektu uređenja parka
Vrtača, uređenju lukobrana. uređenju sportskog parka i dr. važnim projektima od kojih svaki
zaslužuje raspravu. Odgovo rio je Općinski načelnik da je pod točkom 1. samo dana kratka
informacija o tekućim aktivnostima. dok će svi značajniji projekti po dovršetku biti
prezentirani Vijeću.
Vijećnik Spicijarić zatražio je informaciju o početku projekta Izrada baze prostornih i
neprostornih podataka otoka Krka koju je Načelnik spomenuo u točki 1., odnosno o načinu
ugovaranja navedenog posla. Nače l nik je odgovorio da se izmjera provodi za čitav Otok
putem Komunalnog poduzeća Ponikve čija je skupština prihvatila da se u projekt uključi i
Općina Malinska - Dubašnica, te da će Ponikve sufinancirati izmjeru u Općini Malinska Dubašnica u iznosu od 30%. Za navedeno još nije zaključen ugovor. Spicijarić upozorava da
se u navedenom projektu vodi računa o javnoj nabavi.
Vi jećnik

Spicijarit zatražio je informaciju o aktualnom problemu izbora direktora Turističke
zajednice Otoka Krka na što je informacije dao Općinski načelnik. Navodi da je zbog greške
povjerenstva za izbor direktora natječaj poništen te je Turističko vijeće TZO Krka poništilo
imenovanje direktorice i uputilo na raspisivanje novog natječaja.
Na informaciju se nadovezao vijećnik Zdenko Cerović koji navodi da je upoznat sa ovom
problematikom te ističe žaljenje što nema više .kandidata na otoku za ime ovanjem na
mjesto direktora TZO Krka.
'
,
<

••

Zapisnik sastavio'
Bernard eveliV

Sj edni ca j

z aklju če na

r

,'"
,
,

u 1 9:45 s ati.

Zapisni k u s v o jen n a sj ednici

2 0 14.

.

,.

