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ZAPISNIK 
30. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 12. svibnja 2016. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenka Cerović u 20:00 sati te je utvrdio da postoji 
kvorum jer je prisutna većina vijećnika. Odsutna je bila vijećnica Kristina Kirinčić koja je 
opravdala izostanak. 

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

Predsjednik Vijeća Zdenka Cerović predložio je da se na kraju sjednice u dnevni red uvrsti 
kao nova točka rasprava o predmetu dopisa Brašnić Gorana u svezi rješavanja vlasničkih odnosa. 

Primjedbu, odnosno komentar na dnevni red dao je vijećnik Anton Spicijarić po pitanju 
oporbenog bojkotiranja 29. sjednice i komentara Načelnika u medijima kako je oporba uskratila 
mogućnost donošenja Završnog računa i Rebalansa i time onemogućila realizaciju određenih 
projekata, navodi kako su se navedene odluke mogle usvojiti i time investicije realizirati. Osnovni 
razlog bojkota sjednice bio je opetovano ponavljanje grešaka i nezakonitosti u proračunu koje su 
navedene u pismu na što se unatoč upozorenjima ponavlja svih ovih godina. 

Općinski načelnik u odgovoru je naveo da završni račun i rebalans nisu povučeni zbog 
primjedbi oporbe već zbog grešaka u materijalu koji je izradio Odsjek za financije. 

Na dnevni red nije bilo drugih primjedbi te usvojen sa navedenom dopunom kako slijedi: 
1) Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća 

2) Usvajanje zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća 

3) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

4) ZAVRŠNI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

1. Završni obračun Proračuna za 2015. godinu 
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu 
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2015. godinu 
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

5) /. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU 

1. I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu 
2. /. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine 
3. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. 
4. I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. 

6) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 
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7) IMOVINSKI PREDMETI 

1. Byder d.o.o. - Natječaj za otkup zemljišta 
2. Odluka otkupu zemljišta za potrebe lovačkog doma Sv. Vid 

8) Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa - Radoš Gregorčić 

9) Goran Brašnić - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

1 OJ Vijećnička pitanja 

Točka 1. 

Zapisnik sa 28. sjednice Vijeća 

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćene su slijedeće dopune: 

u točki 4. dodaju se novi stavci 3. i 4. na prijedlog vijećnice Lidije Kovačić kako slijedi: 

Vijećnica Lidija Kovačić postavila je pitanje vezano za mogućnost produbljivanja starog mandraća u 
luci Vantačići na što je ravnatelj ŽLU odgovorio da će se u sklopu planiranih radova u lučici Vantačić 
izvršiti i navedeno produbljivanje malog mandraća. 

Vijećnica Kovačić postavila je pitanje vezano na postupak dodjele vezova na što je dan odgovor kako 
nije bilo dodjele novih vezova od preuzimanja uprave od ŽLU Krk. 

u točki 4. iza novih stavaka 3. i 4. dodaje se novi stavak 5. na prijedlog vijećnika Antona 
Spicijarića kako slijedi: 

Vijećnik Anton Spicijarić interesirao se oko cijene veza u lučici Rova vezano na specifičnost lučice koja 
je plitka i u kojoj je veliki doprinos izgradnji dan od lokalnog stanovništva. Ravnatelj ŽLU odgovorio je 
da će pitanje mogućeg smanjenja cijene veza u lučici Rova razmotriti na Vijeću ŽLU. 

u točki 5. podtočka 1. stavak 2. na prijedlog Općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića 
tekst se dopunjuje izjavom: 

Također iz istog razloga kao i kod donošenja Odluke o ciljanim izmjenama PPU-a (za Borovik i dr.), ne 
slaže se ni sa ovim prijedlogom jer smatra da se trebaju pokrenuti sveobuhvatne izmjene po zahtjevima 
svih tražite/ja a ne samo ciljane za određene tražite/je. 

Zapisnik sa 28. sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno sa navedenim dopunama. 

Točka 2. 
Zapisnik sa 29. sjednice Vijeća 

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćene su tri dopune: 

u točki 1. stavak 7. preformuliran je tekst prema primjedbi vijećnika Antona Spicijarića 
(kampovijčavlena) 
u točki 1. stavak 8. na prijedlog Načelnika dodaje se tekst „izvan postojećih turističkih zona" 
u razno - točka 2. na prijedlog vijećnika Mata Spicijarića mijenja se riječ „ravni" sa 
„jednostrešni 11 

Zapisnik sa 29. sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno sa navedenim dopunama. 
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Točka 3. 

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. dana je informacija o uspješno organiziranoj posjeti prijateljskoj općini Aixe-Sur-Vienne u 
sklopu planiranih aktivnosti u međunarodnoj suradnji, te prenosi pozdrave od naših 
partnera iz bratimljenih općina 

2. informacija o održanom sastanku povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za izdvajanje Osnovne 
škole koji se održao tijekom današnjeg dana 

3. informacija o redovnom inspekcijskom postupku po pitanju obveza iz područja Civilne 
zaštite, pri čemu su dane smjernice za nastavak razvoja sustava te pohvale za provedene 
aktivnosti na ustrojavanju postrojbe DVD-a 

4. dane su informacije o aktualnim natječajima na koje Općina planira kandidirati svoje 
projekte i primljenim potporama: INTERREG, Adrion, program razvoja otoka, potpora za 
uređenje pomorskog dobra, punionica električnih vozila 

S. dana je informacija kako će Općinski načelnik ubuduće sve zahtjeve za rješavanjem 
imovinsko pravnih odnosa sa članovima Općinskog vijeća upućivati na odlučivanje 

predstavničkom tijelu iako bi po vrijednosti bili u nadležnosti načelnika, a poradi veće 
transparentnosti postupka. 

Točka 4. 

ZAVRŠNI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

Završni obračun Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2015. godinu prezentirala je 
voditeljica Odsjeka za proračun i financije Tonica Brnić, a dodatne informacije vezane po 
pojedinim stavkama izvršenja dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. U izlaganju su dana 
obrazloženja po pratećim dokumentima koji se usvajaju uz Završni obračun: (Odluka o 
raspodjeli rezultata poslovanja, Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture i Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture). 

VijećnikAnton Spicijarić u raspravi je dao primjedbe na: 

neizvršenje određenih planiranih projekata smanjenje i kapitalnih ulaganja u odnosu na 
prethodnu godinu što potvrđuje da proračun nije razvojan, 
nedovoljno korištenje sredstava HBOR-a na manje projekte umjesto kapitalnih, 
primjedba na činjenicu da uz Završni obračun nije dostavljena Bilanca, u skladu sa 
dosadašnjom praksom, iz čega bi Vijeće dobilo uvid u stanje imovine, 
iz Završnog obračuna vidljiv je porast potraživanja Općine suprotno informacijama koje se 
prezentiraju u javnosti - također je zatražio da se sukladno dosadašnjoj praksi Vijeću dostavi 
i popis dužnika, 
prihodovna strana prikazuje nepovoljnu strukturu prihoda jer rastu prihodi od prometa 
nekretnina, gradnje, legalizacije što je suprotno obećanjima o smanjenju gradnje i 
apartmanizacije te suprotno informacijama koje se iznose u javnost - konstatira da se u 
protekle tri godine po navedenom nisu poduzimane nikakve mjere za smanjenje ovog trenda 
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Odgovor po pojedinim primjedbama dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić: 

o pitanju povećanja vrijednosti Općine u bilanci s osnove kapitalnih ulaganja dostaviti će se 
pismeno očitovanje - obrazloženju također napominje da se poduzimaju mjere na sređivanju 
imovine i uspostavi registra imovine. 
napominje se da je u proteklom periodu bilo potrebno rješavati brojne manje komunalne 
probleme te izvršiti pripreme za realizaciju većih projekata, tako da kapitalni projekti tek 
slijede (Dječji vrtić te u narednom periodu kulturni dom, streljana, rješavanje lokacije 
Plovputa itd.) Usprkos navedenome realiziraju se određeni kapitalni projekti (Etno kuća, 
groblja, autobusna stanica i dr.) 
po pitanju porasta nenaplaćenih potraživanja i poduzimanju mjera za naplatu istih dostaviti 
će se pismeno očitovanje 
po pitanju apartmanizacije navodi da je sva današnja gradnja rezultat prijašnjih planova i 
navodi da se u budućim izmjenama stečena prava ne planira ukidati 

Vijećnica Lidija Kovačić dala primjedbu da su u programu održavanja navedeni izvori 
financiranja dok u programu gradnje nisu vidljivi po čemu je konstatirano da navedeni podaci 
nisu obvezni za iskazivanje u navedenom izviješću. 

1. Završni obračun Proračuna za 2015. godinu usvojen je jednoglasno (12 glasova za) 
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu usvojena je jednoglasno (12 

glasova za) 
3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je jednoglasno (12 glasova za) 
4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu usvojen je jednoglasno (12 glasova za) 

Točka 5. 

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAtUNA ZA 2016. GODINU 

Uvodno obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu dali su Luka 
Drpić i Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. 

VijećnikAnton Spicijarić: 

primjedbu daje na prozivanje Općinskog načelnika kako su zbog bojkotiranja sjednice 
odgođeni određeni projekti koji se neće moći izvršiti do ljeta - navedena prozivanja ne stoje 
jer najvažnije primjedbe na sadržaj proračuna nisu uvažene u izmijenjenom materijalu tako 
da su se je rebalans u sada predloženom obliku mogao usvojiti na i prošloj sjednici 
zamjera kao i kod prošlogodišnjeg proračuna nerazvojnost proračuna s osnova malog broja 
planiranih kapitalnih projekata, 
daje primjedbu na planiranje velikih kapitalnih pomoći za izgradnju vrtića bez stvarne osnove 
tako da se postavlja i pitanje zakonske utemeljenosti ovakvoga načina planiranja, 
primjedba na planirano povećanje pozicija općih troškova specijalističkih pregleda, povećanje 
pozicije za maškare i Polinarovu što je ukupno veće u odnosu na planirana ulaganja u 
gospodarstvo, turizam i poljoprivredu, 
zatražena je informacija o načinu financiranja vodovoda za maslinare u Portu, 
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iz ovog proračuna vidljivo je da su bile opravdane primjedbe na nerealno planiranje 
projekata u prošlim godina a vezano za inicijalna nerealno planirane vrijednosti investicija 
(dogradnja škole od najavljenih 200.000,00 kn narasla do preko 1.000.000,00 kn; investicija 
Etno kuća, također narasla na preko 1.000.000,00 kn) te se u konačnici dolazi do previsokih 
vrijednosti projekata, 

Odgovor po pojedinim primjedbama dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić: 

razlog odgađanja usvajanja rebalansa nisu primjedbe opozicije već greške koje su se dogodile 
u samoj izradi materijala a rezultat je da su određeni projekti odgođeni (igralište Dražine, 
nogostup Dubašljanska), 
kod povećanja pozicije maškara radi se o preknjiženju sa pozicije manifestacije za feštu 
povodom Pavlove što nije bilo inicijalna planirano na ovaj način, a kod povećanja izdavanja 
za Dan Općine - Polinarova planira se podignuti razina organizacije ove manifestacije, 
kod planiranja dogradnje škole u tijeku realizacije događale su se određene situacije i 
iznesene potrebe škole radi kojih se projekt proširivao (građevinski snimak škole, dogradnja 
kabineta), radi čega je inicijalna planirana vrijednost narasla - realizacija projekta će se 
okončati u okviru planiranih sredstava - dostaviti će se pregled troškova za dogradnju škole 
ali i za izgradnju sportske dvorane radi usporedbe 
po pitanju malih poticaja u gospodarstvo, turizam i poljoprivredu Načelnik potvrđuje da su 
poduzimane mjere ali je interes za time bio iznimno mali sa čime je i sam nezadovoljan. 

Pitanja i komentari vijećnice Lidija Kovačić: 

u ispravljenom materijalu izvršeni su određeni ispravci ali najvažnije primjedbe nisu uvažene 
a to su nezakonito prikazivanje prihoda zbog čega se dovodimo u sferu nelegalnog poslovanja 
i mogućeg utvrđivanja odgovornosti 
što se tiče odgađanja realizacije projekata zbog odgađanja rebalansa i nemogućnosti 
rasporeda viška prihoda iz prošle godine, rebalans je mogao biti usvojen ali se novi projekti 
ne bi uspjeli realizirati do početka sezone radi propisanog postupka javne nabave i kratkog 
roka za realizaciju 
komentira rashode za usluge koje i dalje rastu na 1,2 mil/kn od nekadašnjih 400.000,00 kn, 
nadalje komentira da se od velikog proračuna manje od 50% troši na kapitalne/razvojne 
projekte a prevelika sredstva na tekuću potrošnju, te zaključuje kako proračun nije razvojan, 
postavila je pitanje vezano za raspored sredstava za financiranje po natječaju za programe 
civilnog društva dali su povećavane pozicije ili je u rebalansu raspored izvršen u okviru 
planiranih pozicija - na pitanje je odgovorio Luka Drpić koji navodi da se je raspored 
sredstava izvršio u okviru planiranih pozicija temeljem rezultata natječaja sredstva nisu 
povećavana već smanjivana, 
po pitanju najvećeg općinskog projekta izgradnje dječjeg vrtića vijećnica je komentirala da 
smo mi pred potpisivanjem ugovora o gradnji a da u proračunu nemamo osiguranih 
sredstava jer se planira dobivanje velikog iznosa (7,5 mil/kn) iz pomoći i fondova što je vrlo 
neizvjesno. 

Odgovore je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić: 

po pitanju planiranja investicije izgradnje dječjeg vrtića, odnosno planiranja izvora za 
financiranje planirano je dobivanje sredstava iz drugih izvora a u alternativi postoji 
mogućnost kreditnog zaduživanja - već do slijedećeg rebalansa će se redefinirati i uskladiti 
način financiranja 
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1. 
2. 

3. 

4. 

vezano na prozivanje za nezakonito poslovanje Općinski načelnik navodi kako je uvjeren u 
ispravno postupanje sukladno praksi drugih jedinica lokalne samouprave i temeljem mišljenja 
svojih savjetnika, te je ponovno pozvao vijećnicu da podnese prijavu nadležnim tijelima ukoliko 
je uvjerena u nezakonito poslovanje Općine. Kao primjer naveo je prijavu USKOK-u a u kojoj je 
između ostalog navedena i zamjena nekretnina (kuća Poljanić) a što je prema Načelnikovom 
navodu na prošlim sjednicama potencirao vijećnik Marijan Valković. Na navode načelnika 
bumo je reagirao prozvani vijećnik Marijan Valković izjavama „ne seri': ,,smeće jedno': ,,sram te 
bilo". 

I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i S protiv 
I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine usvojena je sa 
7 glasova za i S protiv 
I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu usvojena je sa 7 glasova za i S protiv 
I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu usvojena je sa 7 glasova za i S protiv 

Točka 6. 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Uvodna obrazloženje dao je pročelnik Bernard Cvelić koji navodi da se prijedlogom 
Odluke mijenja radno vrijeme ugostiteljstvu u skladu sa mišljenjem vijeća Turističke zajednice 
Općine. 

U raspravi je predsjednik Vijeća Zdenka Cerović predložio da se u članku 2. stavak 2. 
dozvoli puštanje muzike do 0:00 sati kako je do sada bilo regulirano i u stavku 3. da se detaljno 
definira pojam „izvan naseljenog mjesta". 

Vijećnik Anton Spicijarić podržao je prijedlog vijećnika Zdenka Cerovića da se definira 
pojam „izvan naseljenog mjesta" jer sadašnja formulacija ostavlja mogućnosti da se uz naselje, ali 
i u naselju (pomorsko dobro) posluje od 0:00 do 24:00. 

Vijećnica Sanja Mišetić podržava da se dozvoli muzika i do 1:00 sata kako je predloženo a 
po pitanju „izvan naseljenog mjesta" da se detaljno propiše. 

Vijećnica Lidija Kovačić navodi da se vijeće Turističke zajednice nije očitovalo o 
poslovanju „izvan naseljenog mjesta". Smatra da je potrebno definirati zone izvan naselja na 
kojima se može poslovati od 0:00 do 24:00 na način da se ne ugrožava stanovnike. 

Po raspravi je zaključen o da će se predmet ponovno vratiti vijeću Turističke zajednice 
na konzultacije sa ugostiteljima radi dorade i usuglašavanja. 

Točka 7. 
IMOVINSKI PREDMETI 

1. Byder d.o.o. - Natječaj za otkup zemljišta 

Sukladno prethodnim raspravama oko načina korištenja predmetnog zemljišta (z.č. 1234/21 
k.o. Sv. Anton površine 600 m2) koje se nalazi na području Rova uz Resort Blue Wawes, te 
iskazanim interesom za kupnju istog, iniciran je postupak prodaje navedenog zemljišta. 
Izvršena je procjena vrijednosti zemljišta od ovlaštenog procjenitelja u iznosu od 1.500,00 
kn/m2, odnosno ukupno 900.000,00 kn. Shodno navedenome predlaže se Vijeću donošenje 
Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju predmetnog zemljišta. 

Prijedlog Odluke usvojen je jednoglasno (12 glasova za) 
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2. Odluka otkupu zemljišta za potrebe lovačkog doma Sv. Vid 

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da 
se odluka predlaže radi rješavanja imovinskih odnosa sa vlasnicima zemljišta, u suglasnosti 
sa Lovačkim društvom „Šljuka 1924" iz Omišlja, jer je na navedenom zemljištu izgrađen 
lovački dom u Svetom Vidu. Predloženim usuglašenim rješenjem predlaže se da Općina 
Malinska - Dubašnica i Lovačko društvo zajednički otkupe zemljište na način da Općina 
Malinska - Dubašnica otkupi put i dio parkirališta, a Lovačko društvo zemljište pod 
objektom i okućnicu objekta. Lovačko društvo je dalo privolu da će dozvoliti besplatno 
korištenje doma za potrebe Općine Malinska - Dubašnica. Predloženim rješenjem osim 
rješavanja potreba Lovačkog doma, rješava se i pitanje pristupa susjednim parcelama. 

Po navedenoj točki dao je očitovanje vijećnik Anton Spicijarić koji je opisao povijesni slijed 
oko izgradnje i navedenog lovačkog doma i dogovore između Lovačkog društva i vlasnika 
oko načina korištenja i raspolaganja navedenim zemljištem. Navodi da će zbog osobnog 
statusa opunomoćenika prodavatelja biti suzdržan kod odlučivanja po ovoj točki. 

Prijedlog Odluke usvojen je sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom ( Anton Spicijarić) 

Točka 8. 
Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa - Radoš Gregorčić 

Kratko obrazloženje je dao Općinski načelnik koji navodi da je zaprimljen zahtjev 
investitora Radoša Gregorčića iz Slovenije za povratom uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa 
iz 2013. godine, zbog odustajanja investitora od gradnje. 

U prijedlogu Općinskog načelnika navodi se da je naplaćeni komunalni doprinos već 
utrošen na izgradnji komunalne infrastrukture u prethodnim godinama, te da građevinsko 
zemljište i dalje ima status građevinskog, radi čega se predlaže da se ne prihvati zahtjev stranke. 
Stranci će se prilikom buduće gradnje na navedenom građevinskom zemljištu priznati uplaćeni 
komunalni doprinos. Ovakvo postupanje temeljena je na tumačenju Ministarstva graditeljstva i 
prostornog uređenja iz 2015. godine po predmetu ESK d.o.o. koji je riješen na isti način. 

Vijeće je prihvatilo prijedlog načelnika te jednoglasno (12 glasova za) donosi odluku 
kojom se ne prihvaća zahtjev stranke za povratom uplaćenog komunalnog doprinosa. 

Točka 9. 
Goran Brašnić - Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

Obrazloženje zahtjeva je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić po predmetu 
rješavanja uzurpacije terena i imovinsko pravnih odnosa vezanim na razgraničenje između 
okućnice i javne površine te potrebi izmjene prostorno planske dokumentacije na terenu na 
području Rova. 

Dodatne informacije dao je vijećnik Anton Spicijarić koji je obnašao funkciju Općinskog 
načelnika u vremenu nastanka ovog problema. 

Sukladno raspravi po ovoj točki predmet se upućuje Općinskom načelniku na 
pregovore sa strankom u cilju definiranja rješenja . 
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30. sjednica Općinskog vijeća 12. svibnja 2016. 

Točka 10. 
PITANJA VIJEĆNIKA 

1. Predsjednik vijeća Zdenka Cerović izvijestio je Vijeće o organiziranoj posjeti krčkim 

iseljenicima u New Yorku povodom 25. obljetnice Kluba otok Krk. Prenosi pozdrave 
iseljenika i navodi svoj mišljenje kako odnose sa iseljenicima treba i dalje održavati. 

2. Vijećnik Anton Spicijarić informirao se je o tijeku dovršetka radova na izgradnji i uređenju 
komunalne infrastrukture te napominje da određena gradilišta treba pokrenuti kako bi se 
radovi dovršili do turističke sezone (Porat i dr.). Informacije po navedenom je dao Općinski 
načelnik Robert Anton Kraljić. 

3. Vijećnik Mate Spicijarić informirao je vijećnike kako je naš maslinar i član udruge maslinara 
Branko Jud osvojio zlatnu medalju na svjetskoj izložbi maslinovih ulja koja je održana u New 
Yorku, te je predložio da mu se na određeni način dodjeli priznanje. 

4. Vijećnica Lidija Kovačić po pitanju zahtjeva za usklađenjem postupanja u katastarskoj izmjeri 
u svezi izmijenjenih toponima navodi da odgovor DGU-a nije zadovoljavajući jer će se 
toponimi ispravljati samo ako ljudi ulože prigovor, a sami nisu sa time upoznati. Smatra da 
navedene probleme treba sustavno riješiti. 

S. Vijećnica Lidija Kovačić zatražila je informaciju o materijalu koji je na novom parkiralištu u 
Portu duže vremena deponiran te moli da se zbog približavanja sezone navedeno ukloni. 

Načelnik je odgovorio da korisnik ima odobrenje za odlaganje materijala te da će se isto do 
sezone ukloniti. 

6. Vijećnica Sanja Mišetić zamolila je da se sjednice Vijeća sazivaju ranije jer na ovaj način traju 
predugo u noć. 

7. 

Zapisnik sastavio: 
Bernard Cveli' 

Sjednica je zaključena u 23:50 sati. 

Zapisnik usvojen na sjednici 16. lipnja 2016. 
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