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ZAPISNIK 
31. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 16. lipnja 2016. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 20:05 sati te je utvrdio da postoji 
kvorum jer su prisutni svi članovi vijeća. 

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

Na dnevni red nije bilo primjedbi te usvojen u predloženom obliku: 

1) Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća 

2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

3) Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka 

4) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

5) Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora 

6) IMOVINSKI PREDMETI 

1. Odluka raspisivanju ponovljenog natječaja za prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton 
2. Suglasnost za sklapanje ugovora o kupoprodaji 
3. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o. 
4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela k.č. 8360 k.o. Ma/inska - Dubašnica 

7) Odluka o lokacijama privatnih parkirališta 

8) Vijećnička pitanja 

Točka 1. 
Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća 

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćene su slijedeće dopune: 
u uvodnom dijelu kod usvajanja dnevnog reda na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića 
dodaje se tekst kako slijedi: 

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. 
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U pismu su navedeni razlozi bojkota navedene sjednice a to su: način formiranja Odbora za prostorno 
uređenje bez uvažavanja prijedloga oporbe, primjedbe iznesene na prijedlog Odluke o radnom vremenu, 
te na kraju sami nedostaci u prijedlogu Završnog obračuna proračuna i prijedloga Rebalansa. 

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. 

u točki S. stavak 2. u alineji 3. umjesto riječi donaciia piše se riječ pomoći (primjedba vijećnika 
Antona Spicijarića) 

u točki S. stavak 2. u alineji 4. na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića tekst se mijenja kako 
slijedi: 

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, 

u točki S. stavak 4. u alineji 6. na prijedlog vijećnice Lidije Kovačić riječ donaciia mijenja se u 
riječ pomoć. 

u točki S. stavak S. alineja 2. na prijedlog Općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića 
mijenja se tekstom kako slijedi: 

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 j e između ostalog 
navedena i zamjena nekretnina (kuća Poljanić) a što je prema Načelnikovom navodu na prošlim 
sjednicama potencirao vijećnik Marijan Valković. Na navode načelnika burno je reagirao prozvani 
vijećnik Marijan Valković izjavama „ne seri': ,,smeće jedno': ,,sram te bilo". 

u točki 7. podtočka 2. u stavku 1. na prijedlog Općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića 
riječ garanciia mijenja se riječju privola. 

Zapisnik sa 30. sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno sa navedenim dopunama. 

Točka 2. 
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 pokrenutim aktivnostima po pitanju rješavanja imovinsko pravnih 
odnosa u predmetu Goran Brašnić sukladno zaključku sa prošle sjednice, te su dane 
informacije o polazištima Općine u pregovorima sa strankom 

2. dana je usmena informacija po pitanju sa prošle sjednice o realizaciji izgradnje i financiranja 
vodovoda za maslinarsko područje Utla u Portu 

3. dana je usmena informacija po pitanju sa prošle sjednice o troškovima dogradnje učionice na 
Osnovnoj školi 

4. dana je informacija o izvršenom tehničkom prijemu i ishođenju uporabne dozvole za 
dograđenu učionicu na Osnovnoj školi 

S. dana je usmena informacija o tijeku postupka žalbe u predmetu javne nabave za izgradnju 
Dječjeg vrtića Malinska 
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6. dana je usmena informacija o postupku pripreme i troškovima izgradnje vrtića uz usporedbu 
sa projektom izgradnje sportske dvorane, a vezano na pitanja i primjedbe sa prethodnih 
sjednica 

7. dana je informacija o tijeku realizacije Plana prijma vježbenika na stručno usavršavanje bez 
zasnivanja radnog odnosa 

8. dana je informacija o nastavku projekta izgradnje sportskog parka kod Osnovne škole 
9. dana je informacija o susretu i kontaktima sa ministrom turizma Antonom Klimanom i 

ministrom graditeljstva i prostornog uređenja Lovrom Kuščevićem te o temama razgovora 
(komunalna naknada za nekorištene poslovne nekretnine - Haludovo i dr. teme) 

10. dana je informacija o stavljanju u funkciju punionice električnih automobila na Markatu 
11. upućen je poziv vijećnicima na susret koji se organizira u prijateljskoj općini Šwi~ciechowa u 

Poljskoj od 26.-29. kolovoza 2016. 

Točka 3. 
Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka 

Obrazloženje točke dnevnog reda dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. 

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 
vezano na korištenje sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih 
projekata od interes a za razvoj otoka pristupilo se pripremi novog popisa zajedničkih kapitalnih 
projekata od interesa za razvoj otoka Krka temeljem zaključka Koordinacije Grada Krka i općina 
otoka Krka. Navedeni popis kapitalnih projekata na osnova je za zaključenje novog Sporazuma o 
zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka, temeljem kojega 
će se koristiti navedena ustupljena sredstva. 

Vijećnik Anton Spicijarić dao je primjedbu na predloženi popis projekata naše Općine za 
koji smatra da je potreban ali da je sačinjen površno i time teško provediv. Smatra da će u 
predloženom obliku biti teško realizirati financiranje naših projekata iz ustupljenih sredstva 
poreza na dohodak, to jest povlačiti sredstva za naše projekte jer su preopćenita navedeni u 
popisu. 

Po kraćoj raspravi zaključena je da se popis predloženih projekata razmotri i detaljnije 
razradi u cilju kvalitetnije realizacije Odluke. 

Po raspravi je prijedlog Odluke povučen na doradu. 

Točka 4. 
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti 

Prijedlog izmijenjenog prijedloga Odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton 
Kraljić. Navodi da sukladno zaključku sa prošle sjednice točka dnevnog reda vraćena na 
razmatranje Turističkoj zajednici i na konzultacije sa ugostiteljima. U prilogu dostavljamo novi 
prijedlog Odluke u skladu sa novim zaključcima. 

U raspravi je vijećnik Anton Spicijarić dao primjedbu na određeno područje 300 m oko 
benzinske postaje Adria petrol koje prelazi područje obuhvata same benzinske postaje radi čega 
predlaže da se navedeno područje ograniči samo na područje navedenog poslovnog objekta. 

Vijećnik Zdenka Cerović daje prijedlog izmjena na predloženu Odluku kako slijedi: 

u članku 2. stavak 1. alineja 2. (puštanje muzike na otvorenim prostorima) umjesto 01:00 
predlaže da piše 00:00 
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predlaže da se alineja 3. briše (izvan naseljenog područja) 

predlaže da se unese nova odredba kojom bi se zadužile općinske službe da u prostorno 
planskim dokumentima planiraju sadržaje i objekte za zabavu u zatvorenim prostorima 

Vijećnica Sanja Mišetić istaknula je problem koji se ne rješava ovom odlukom a to je 
puštanje muzike i stvaranje buke tijekom dana, te okupljanje mladih izvan lokala (Haludovo ). 

U raspravi su se vijećnici složili da se ljetni period pomakne od 1. lipnja na 15. lipnja. 

Vijećnik Anton Spicijarić dao predložio je da se muzika ograniči do 00:00 s time da se 
odobri rad do 3:00 sata bez stvaranja buke sa čime bi se zadovoljili ugostitelji. 

Po raspravi je prihvaćena da se ljetni period pomakne od 1. lipnja na 15. lipnja i da se 
briše područje 300 m i ograniči na područje oko benzinske postaje Adria petrol. 

Odluka je usvojena sa 7 glasova za, 4 glasova protiv i 2 suzdržana glasa. 

Točka s. 
Odluka o namjeni i visini zakupnine poslovnog prostora 

Uvodno obrazloženje dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da se 
prijedlogom Odluke regulira korištenje prostora glazbene škole u prizemlju zgrade Obala 16 
(Vila Zora) u skladu sa zakonom i odlukama Općine. Planirano je raspisivanje natječaja za 
davanje u zakup navedenog prostora u postojeću svrhu na način kako je nedavno dan u zakup i 
prostor za dadiljarstvo. 

Vijećnica Lidija Kovačić navodi da je potrebno kod donošenja ove Odluke imati u vidu 
dosadašnje poslovanje škole i činjenicu da je program glazbenog obrazovanja prošao veliki broj 
djece što je Općina poticala, a trenutno program također pohađa veliki broj djece. Treba voditi 
računa da se ovom odlukom ne oteža poslovanje škole. Smatra da Općina treba podržati rad 
škole i da treba kod Županije lobirati da program glazbenog obrazovanja ove ustanove također 
uđe u programe financiranja kao što je slučaj sa nedavno pokrenutim programom Glazbene škole 
Ivan Matetić Ronjgov u Krku. 

Po kraćoj raspravi Odluka je usvojena jednoglasno uz napomenu da će se zatražiti u 
nadležnim uredima Županije informacije o mogućnosti financiranja škole. 

Točka 6. 
IMOVINSKI PREDMETI 

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

Predlagatelj Općinski načelnik navodi da prema Odluci o gospodarenju nekretninama ukoliko 
nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti nije bilo 
zainteresiranih ponuđača, moguće je u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu do 
10% od utvrđene tržne cijene procijenjene od vještaka. Budući da je prodaja navedenog 
zemljišta planirana za ovu godinu, a u postupku javnog natječaja nije prispjela niti jedna 
ponuda, predloženo je se donošenje navedene Odluke o ponovljenom natječaju. 

Vijećnik Anton Spicijarić izrazio je protivljenje predloženoj odluci jer je navedena parcela 
otkupljena i u prostorno planskim dokumentima planirana u svrhu hotelskih sadržaja 
hotelske kuće Blue Waves te je jedino realno da se prostorno pripoji navedenom hotelskom 
kompleksu. Smatra da nije korektno da se hotelska kuća nije javila na raspisani natječaj te da 
je cijena realno procijenjena od sudskog vještaka. Predlaže stoga da se natječaj ponovi pod 
istim uvjetima i cijeni iz prethodnog natječaja uz uvjet da ponuditelj plati troškove objave 
natječaja. 
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U raspravi su se vijećnici složili sa navedenim te je donesena slijedeća izmijenjena Odluka: 

Jednoglasno se prihvaća odluka o raspisivanju ponovljenog natječaja bez umanjenja 
procijenjene cijene i uz uvjet da ponuđač financira troškove objave natječaja. 

Natječaj će se objaviti u slučaju da se hotelska kuća pismeno očituje da je zainteresirana 
za otkup navedenog zemljišta ili će se u suprotnom pokrenuti procedura za izmjenu 
namjene prostora. 

2. Suglasnost za sklapanje ugovora o kupoprodaji 

Općinski načelnik Robert Anton Kraljić pod ovom točkom zatražio je od Općinskog vijeća 
suglasnost da po utvrđenoj površini parcela koja se nalazi u pješačkom putu i prometnici, što 
će se utvrditi po ovlaštenom geodetu, zaključi ugovor o kupoprodaji po cijeni od 100,00 
Eur /m2 sa Silvijom i Antonom Celebrini iz Porta, kako bi se kroz novu izmjeru evidentirala 
stvarna sadašnja međa i stanje na terenu. Radi se o predmetu čije je rješavanje pokrenuto 
2005. godine od bivšeg pokojnog vlasnika Celebrini Mirka, te se u ovom slučaju predmet 
nastavlja po nasljednicima. 

Vijećnik Anton Spicijarić potvrdio je da je iniciranje rješenja predmeta pokrenuto za 
njegovog mandata, te navodi da se radi o korektnom rješenju predmeta. 

Općinsko vijeće jednoglasno daje Suglasnost općinskom Načelniku da putem ovlaštenog 
geodeta utvrdi površinu koja se nalazi u površini prometnice i pješačkog puta, te da istu 
Općina Ma/inska - Dubašnica otkupi po cijeni od 100,00 Eur/m2, uz uvjet da se vlasnici 
Silvio i Anton Celebrini iz Porta, obvežu priznati postojeći ogradni zid parcela kao 
stvarnu među u postupku izlaganja nove katastarske izmjere. 

3. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist HEP ODS d.o.o. 

Općinski načelnik Robert Anton Kraljić predlaže se Općinskom Vijeću donošenje Odluke o 
prihvaćanju zahtjeva tvrtke HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, a u svrhu ishođenja 
građevinske dozvole za građenje infrastrukturne građevine - 20 kV kabelski priključak za TS 
20/0,4 kV ROVA 3. 

Odlukom o gospodarenju nekretninama raspolaganjem se smatra i zasnivanje stvarnih 
služnosti ili tereta na nekretninama, a s obzirom na vrijednost prije navedenih nekretnina, 
potrebno je da ovu odluku donese Općinsko Vijeće. 

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina 
propisuje da su pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe čiji je osnivač 
Republika Hrvatska, oslobođene od plaćanja naknade za stjecanje prava služnosti od jedinica 
područne (regionalne) samouprave za izgradnju infrastrukturnih građevina od interesa za 
Republiku Hrvatsku i u interesu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da 
se imovinskopravni odnosi između vlasnika zemljišta i vlasnika infrastrukturne građevine 
uređuju se ugovorom. 

Po navedenoj točki dao je očitovanje vijećnik Anton Spicijarić koji navodi da Općina kod 
izdavanja suglasnosti prema HEP-u i drugim tijelima treba voditi računa dali Općina ima 
određenih neriješenih odnosa prema istima. Traži da se od HEP-a zatraži rješavanje statusa 
bivše trafo-stanice u Sv.Vidu što je inicirano pred više godina u svrhu rješavanja imovinsko 
pravnih odnosa na navedenom području. 

Prijedlog Odluke usvojen jednoglasno 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela k.č. 8360 k.o. Ma/inska - Dubašnica 

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. 
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Predlaže se Općinskom Vijeću Općine Malinska - Dubašnica donošenje Odluke o raspisivanju 
natječaja za prodaju dijela novoformirane k.č. 8360 k.o. Malinska - Dubašnica, odnosno 
dijela površine 105 m2, označenog na Geodetskom nacrtu, po početnoj cijeni od ukupno 
90.500,00 kn, u svrhu formiranja građevinske parcele. 

Zahtjev za otkupom navedene parcele podnesao je vlasnik susjedne parcele Ronald Kovačić 
iz Vantačića u svrhu formiranja građevinske parcele. 

Po navedenoj točki očitovanje je dala vijećnica Udija Kovačić koja navodi da će se zbog 
osobnog interesa po ovom predmetu suzdržati od glasovanja i rasprave. 

Prijedlog Odluke usvojen je sa 12 glasova za i 1 suzdržanim glasom (Lidija Kovačić) 

Točka 7. 
Odluka o lokacijama privatnih parkirališta 

Kratko obrazloženje je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da su 
zaprimljena dva zahtjeva za za izdavanjem suglasnosti za formiranjem parkirališta na privatnim 
površinama i to: 

zahtjev Obrta Ecodub, vl. Neven Kraljić, Primorska 24, Malinska - za obavljanje djelatnosti 
naplate parkiranja na privatnoj površini z.č. 197 /3, 199 /1 i 199 /2 u k.o. Bogovići (područje 
naselja Malinska - Jaz) i 

zahtjev Matanović Pavla iz Malinske, Milčetići 12 - za obavljanje djelatnosti naplate 
parkiranja na privatnoj površini z.č. 994/1 u k.o. Sveti Anton (u naselju Milčetići) 

Odredbom Odluke o uređenju prometa utvrđeno je da Općinsko vijeće Općine Malinska
Dubašnica svojom Odlukom određuje lokacije za javna i privatna parkirališta i za iste utvrđuje 
regulaciju prometa. 

U kraćoj raspravi utvrđeno je da bi za obavljanje ove djelatnosti bilo primjereno da se 
postavi manji kiosk za naplatu, ali je zapreka tome odredba Prostornog plana koja dozvoljava 
postavljanje montažnih objekata samo na javnim površinama. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku. 

Točka s. 
PITANJA VIJEĆNIKA 

1. Vijećnik Anton Spicijarić dao je komentar na dostavu odgovora po pitanjima sa prošle 
sjednice jer odgovor nije dobio odgovore u pismenom obliku kao ni odgovore na sva pitanja. 
U odgovoru je dobio materijale na koje se pitanja nisu odnosila a nije dostavljana tražena 
bilanca. Navodi da je Načelnik je u svojim informacijama usmeno dao podatke o usporedbi 
projekata izgradnje Vrtića i Sportske dvorane iako to nije usporedivo jer se radi o različitim 
objektima. Zatražio je da se navedeno dostavi pismeno vijećnicima sa stvarnim podacima o 
iznosima koliko je Općina sudjelovala u financiranju projekta dvorane i koliko će sudjelovati 
u izgradnji vrtića. Konstatira da je u financiranju izgradnje dvorane Općina sudjelovala sa 
nešto više od 1/4 ukupnog iznosa, dok će se vrtić graditi zaduživanjem Općine jer još nije 
složena financijska konstrukcija. 

Po pitanju dostave bilance i popisa dužnika Općinski načelnik Robert Anton Kraljić navodi da 
ima kod sebe podatke o dužnicima ali javno iznošenje istih nije dozvoljeno zbog zaštite 
osobnih podataka osoba, te navodi da je stoga sa pročelnikom dostavio podatke o ukupnim 
dugovanjima. 
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Što se tiče financiranja izgradnje vrtića imao je očekivanja i dobre informacije iz nadležnih 
ministarstava o mogućnostima financiranja ali je nažalost padom Vlade sve odgođena, tako 
da će se u slijedećem rebalansu iznaći drugi modeli financiranja ovoga projekta. 

2. Vijećnica Lidija Kovačić po pitanju zahtjeva za usklađenjem postupanja u katastarskoj izmjeri 
u svezi izmjena toponima informirala se je dali je pokrenuta inicijativa od Općine da se 
problematika riješi. O odgovoru je navedeno da po navedenom još nije kontaktirala voditelje 
izmjere te će se dopis sastaviti slijedećih dana. 

3. Predsjednik vijeća Zdenko Cerović pozvao je vijećnike uoči dana Općine da predlože 
kandidate za proglašenje počasnih građana i drugih počasti za 2016. godinu. 

Rok za predaju prijedloga kandidatura je 30.6.2016. godine. 

4. Vijećnik Anton Spicijarić informirao se dali je Lučka uprava razmotrila na svojim tijelima 
pitanja postavljena ravnatelju ŽLU na 28. sjednici ( cijena u lučici Rova, produbljenje stare 
lučice u Vantačićima). Vijećnik Franko Kraljić, ujedno član vijeća ŽLU odgovorio je da se o 
navedenim pitanjima još nije raspravljalo na tijelima ŽLU. 

5. Vijećnik Franko Kraljić zatražio je informaciju o vlasničkom statusu lučke dizalice u luci 
Malinska što se trenutno ispituje zbog planirane zamijene dizalice većom i planiranog 
premještanja postojeće u luku Porat. 

Sjednica e zaključena u 22 : 40 sati. 

Zapisnik usvojen na sjednici 14.7 . 2016. 
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