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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-01-16-25
Malinska, 22. kolovoza 2016.

ZAPISNIK
32. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica (ispravak)
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 13. srpnja 2016. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenka Cerović u 20:35 sati te je utvrdio da postoji
kvorum jer je prisutna većina članova Vijeća. Izostanak je opravdala vijećnica Kristina Kirinčić.
Sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik
Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić.

Općinskog

načelnika

Predsjednik Vijeća Zdenka Cerović predložio je da se u dnevni red uvrsti
peticiju građana u svezi javnog reda i mira.

točka

vezana za

Općinski načelnik predložio je novu točku dnevnog reda Suglasnost za sklapanje dodatka
ugovora o kupoprodaji, koja je naknadno zaprimljena u Općinu na rješavanje.

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa dopunama kako slijedi:

1) Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
3) Informacija o projektu zamjene informacijskog sustava uredskog poslovanja
(točka dnevnog reda je
izvršnog tijela)

povučena

sa dnevnog reda jer nije predmet postupanja

predstavničkog

nego

4) Prezentacija urbanističke programske koncepcije sportsko-rekreacijske zone Rl-4 i idejnog
arhitektonskog rješenja Školskog sportskog parka
5) Odluka o prihvaćanju Prijedloga kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Krka
6) Odluka o dodjeli javnih priznanja
7) Peticija građana po pitanju javnog reda i mira
8) Suglasnost za sklapanje dodatka ugovora o kupoprodaji
9) Vijećnička pitanja
Točka

1.

Zapisnik sa 31. sjednice Vijeća

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćene su slijedeće dopune:
u uvodnom dijelu zapisnika iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi (primjedba
vijećnika Antona Spicijarića):

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

.... ,

32. sjednica

Op ć inskog vijeća

13. srpnja 2016.

u točki 8. pod-točka 1. tekst stavka 2. mijenja se kako slijedi (primjedba
Roberta Antona Kraljića):

Općinskog načelnika

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.

Zapisnik sa 31. 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 po pitanju rješavanja imovinsko pravnih odnosa u predmetu Goran
Brašnić odnosno o pregovorima sa strankom

2.

dana je usmena informacija po pitanju prijma osoba u radni odnos u Općini putem programa
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

3.

dana je usmena informacija po pitanju postupanja komunalnog redara u svezi provedbe
odluka o javnom redu i miri i odluke o ugostiteljskoj djelatnosti te o broju postupanja i
poduzetim mjerama
4. dana je informacija o tijeku izrade rješenja uređenju centra Malinske o čemu je informacija
objavljena i u glasilu Naši zvoni
S. dana je informacija o realizaciji projekta implementacije mrežne i telekomunikacijske
tehnologije u zgradi Općine i povezivanja na optičku mrežu
6. poziv vijećnicima na susret koji se organizira u prijateljskoj općini Swit;ciechowa u Poljskoj
od 26.-29. kolovoza 2016. godine upućen na prošloj sjednici još je otvoren za prijave
7. vijećnicima su podijeljene pozivnice za uključenje u program obilježavanja dana Općine Polinarove, te poziv na svečanu sjednicu dana 20.7.2016. godine
8. Načelnik je pozvao predsjednika Vijeća i njegove zamjenike, te pročelnika i voditeljicu
društvenih djelatnosti na sastanak koji će se organizirati u svezi pripreme obilježavanja 20
godišnjice partnerstva sa Općinom Pinkovac / Guttenbach
Točka

3.

Informacija o projektu zamjene informacijskog sustava uredskog poslovanja
Točka dn evnog reda je povučena sa dnevnog reda jer je zaključena kako ista nije predm et
postupanja predstavničkog nego izvršnog tijela.
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Točka

4.

Prezentacija urbanističke programske koncepcije sportsko-rekreacijske
zone Rl-4 i idejnog arhitektonskog rješenja Školskog sportskog parka

Idejnog arhitektonskog rješenja Školskog sportskog parka i programske koncepcije
sportsko-rekreacijske zone Rl-4 prezentirao je izrađivač gosp. Nenad Kocijan d.i.a.
Na području Školskog sportskog parka predloženo je rješenje koje sadrži polivalentno
sportsko igralište (rukomet/odbojka sa tribinama), polivalentno vježbalište, dječje igralište,
košarkaško igralište, servisno-gospodarski objekt i prometno rješenje zone sa prometnicama
parkiralištima i autobusnom stanicom sa okretištem. Idejna rješenje obrađuje i zonu koja
obuhvaća područje suvlasništva Općine sa objektom Sindikata naftnog gospodarstva (SING) na
kojemu je planirana izgradnja bazena.
U raspravi su se vijećnici interesirali oko pojedinih predloženih rješenja što je
raspravljena sa projektantom.
Vijećnik Anton Spicijarić postavio je slijedeća pitanja vezana na predloženo rješenje
Školskog sportskog parka: pitanje vezano na standard polivalentnog sportskog igrališta (prostor
3 m iza gola), mogućnosti dodavanja manjeg uslužnog/ugostiteljskog objekta u sklopu servisnogospodarskog objekta, o potrebi planiranja prostora parcela koje se nalaze između planiranog
prostora i groblja (mrtvačnice).

U odgovoru je projektant odgovorio da je polivalentno igralište planirano prema
standardima Ministarstva te će provjeriti dali dimenzije odgovaraju standardima, vezano na
ugostiteljski objekt osnivač škole (Županija) uvjetuje sadržaje pri čemu ugostiteljski objekt nije
prihvatljiv, te po pitanju planiranja obuhvata izvan Školskog sportskog parka navedeno je
obuhvaćeno koncepcijom sportsko rekreacijske zone Rl-4 (u nastavku).
Nadalje projektant je prezentirao programsku koncepciju cijeloga područja sportskorekreacijske zone Rl-4 koja uključuje područje Školskog sportskog parka i preostalo područje
sportsko rekreacijske zone Rl-4. Projektnim zadatkom zatraženo je rješenje smještaja
nogometnog igrališta, teniskog centra, nove streljane sa pratećim sadržajima i infrastrukturom.
Razmatranjem područja obuhvata Rl-4 zone utvrđeno je da ne postoje preduvjeti za smještaj
nogometnog igrališta zbog nedovoljne veličine zone radi čega je izrađivač predložio da se u
budućim izmjenama Prostornog plana razmotri redefiniranje granica obuhvata zone. U
predloženom novom obuhvatu zone projektant je dao prijedlog organizacije zone i smještaja
sadržaja (nogometni teren, teniski centar sa 19 tenis terena, trim-vježbalište, streljana, prostor
za objekt mjesnog DVD-a i prateći sadržaji i infrastruktura.
Po pitanju programske koncepcije sportsko-rekreacijske zone Rl-4 primjedbu je dao
vijećnik Anton Spicijarić koji navodi da na lokaciji Z6 (DVD) na parceli je već izdana dozvola
privatnom investitoru te neće biti moguća realizacija planiranog zahvata.
Nadalje vijećnik Anton Spicijarić zatražio je da se preispita namjera smještaja
nogometnog igrališta u ovu zonu jer je isti bio u prošlim planovima u području sportskorekreacijske zone u Svetom Ivanu kod obalne radio stanice. Primjereniji i potrebniji sadržaj za
ovu zonu bio bi gradski bazen.
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Točka

5.

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

Nastavno na zaključak sa prošle sjednice ova točka je upućena na doradu. Općinski
Robert Anton Kraljić je u obrazloženju napomenuo da j razmotren popis predloženih
projekta i u manjoj mjeri dorađen. Nije utvrđena potreba za većim izmjenama popisa.
Vijećnik Anton Spicijarić istaknuo je da nije zadovoljan doradom prijedloga jer smatra da
je popis minimalno dorađen i kako je istaknuo na prošloj sjednici popis je nedorađen, nije
konkretan te će stoga u primjeni biti nekoristan i teško provediv. Navodi da nije protiv ove
odluke ali će zbog navedenog biti suzdržan u glasovanju.
Po kraćoj raspravi Odluka je sa 7 glasova za i 5 suzdržanih glasova.
načelnik

Točka

6.

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Prijedloge dodjele javnih priznanja obrazložili su predsjednik Vijeća Zdenko Cerović
(prijedlog Nikole Radića) i Općinski načelnik Robert Anton Kraljić (Giinter Geier i Branko Jud).
Vijećnik

Anton Spicijarić prigovorio je na postupak dodjele javnih priznanja vezano na
prošlogodišnje primjedbe koje nisu uvažene u postupku. Smatra da je potrebno sačiniti jedan
popis zaslužnih ljudi koje bi se u slijedećim godina počastila nagradama Općine. Nadalje smatra
da predlaganje treba vršiti putem Odbora za izbor i imenovanja i smatra da se postupak pokreće
prekasno.
Vijećnik Mate Spicijarić predložio je da se pored predloženog posebnog priznanja gosp.
Branku Judu dodjeli i simbolična novčana nagrada iz razloga što su za ostvarenje uspjeha u
maslinarstvu potrebna velika ulaganja. Vij ećnici su prihvatili prijedlog da se kod idućega
rebalansa osiguraju sredstva za navedenu novčanu nagradu.
Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u odgovoru navodi da se postupak predlaganja vrši
putem javnog natječaja prema proceduri utvrđenom odlukom Vijeća u čemu je svatko mogao
predlagati svoje kandidate. Osim predloženih kandidata nisu zaprimljeni drugi prijedlozi.
Predsjednik vijeća Zdenko Cerović izjavio je kako smatra da je sramota da vij ećnica Sanja
sjedi u Vijeću, a da ne poznaje monsinjora Nikolu Radića i da se nj ega pita ona ne bi
sjedila u Vijeću.
Miš etić

Po kraćoj raspravi o nominiranim kandidatima predsjednik je
na glasovanje:

pojedinačno

prijedloge dao

Prijedlog za dodjelu ZAHVALNICE POtASNOM GRAĐANU gosp. NIKOLI RAD/ĆU usvojen je
sa 11 glasova za i 1 suzdržanim glasom (Sanja Mišetić)
Prijedlog za dodjelu ZAHVALNICE POČASNOM GRAĐANU gosp. GUNTERU GEIERU nije
i 7 suzdržanih)

prihvaćen (5 glasova za

Prijedlog za dodjelu POSEBNOG PRIZNANJA OPĆINSKOG VIJEĆA gosp. BRANKU JUDU
prihvaćen je jednoglasno
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Točka

Z,

Peticija građana po pitanju javnog reda i mira
Obrazloženje je dao predsjednik Vijeća Zdenko Cerović koji navodi da nije sudjelovao u
organizaciji peticije ali da je upoznat s istom jer su mu se javljali brojni građani po navedenoj
problematici. Radi se o peticiji građana Malinske kojom se traži od Općine poduzimanje mjera po
pitanju reguliranja javnog reda i mira, posebno u noćnim satima. Smatra da je eskalaciju
problema djelom uzrokovalo Vijeće donošenjem odluke na sa prošle sjednice kojom je
dozvoljeno reproduciranje glazbe na otvorenim prostorima ugostiteljskih objekata do 01:00 sati.
U raspravi koja je uslijedila Općinski načelnik navodi da postoji dugogodišnji problem
narušavanja javnog reda i mira te da Općina djeluje po navedenoj problematici noćnim
dežurstvom komunalnog redara, angažmanom zaštitarske službe i suradnjom sa policijskim
službenicima.
Vijećnik Tončić Tehomilić u komentaru navodi da problem narušavanja javnog reda i
mira postoji ali da je situacija puno bolja u zadnje dvije godine, te da se radi o pojedinačnim
ispadima.
Vij ećnica Mirjana Maršić u replici Zdenku Ceroviću navodi da odobrenje za
reproduciranje muzike do 1:00 sata nema veze sa narušavanjem javnog reda i mira već se radi
uglavnom o jednom prekršitelju. Smatra da treba započeti sa dosljednom primjenom propisa i
kažnjavanjem prekršitelja
Vijećnica

Lidija Kovačić smatra prihvaća da treba provoditi mjere za uspostavu reda ali
smatra da se ne radi o jednom prekršitelju. Smatra da je organizacija glazbenih programa u
ugostiteljskim objektima prihvatljiva ukoliko se isti pridržavaju dozvoljenih granica buke i
radnog vremena.
Vijećnica

Sanja Mišetić navodi da ona upozorava na navedenu problematiku u zadnjih 10tak godina od kada je članica predstavničkog tijela. Smatra da nije glavni problem poslovanje
lokala i radno vrijeme koje je utvrđeno na prošloj sjednici već narušavanje javnog reda i mira na
javnim površinama. Upozorava na određene lokacije na kojima se okupljaju pretežno mlade
osobe kao i na činjenicu da među njima ima puno maloljetnih osoba što treba kontrolirati sa
policijom. Poziva da se angažira više zaštitara te da se vrši kontrola njihovog rada.
Točka

8,

Suglasnost za sklapanje dodatka ugovora o kupoprodaji
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić je u obrazloženju navodi da je zahtjev zaprimljen
prošlih dana radi čega je uvršten u dnevni red sjednice naknadno. Stranka Marija Dujmović
zatražila je da se temeljem Ugovor o kupoprodaji iz 2007. godine kojim je Općina otkupila od
stranke zemljište u uvali Rova radi izgradnje prepumpne stanice kanalizacijskog kolektora, da se
izvrši obeštećenje po nerealiziranom dijelu iz ugovora. Za otkup navedene čestice stranci je
odobrena isplata iznosa od 100€/m2 uvećano za dva priključka na kanalizacijsku mrežu kada se
steknu uvjeti za priključenje u naselju Zidarić. Kako su uvjeti za priključenje zadovoljeni tek
prošlih godina od kada se naknada za priključenje po zakonu više ne naplaćuje, stranka je
zatražila obeštećenje na način da se izvrši prijeboj sa obvezom komunalnog doprinosa za
legalizaciju obiteljske kuće na adresi B. Turčić 19.
Vijećnik Anton Spicijarić potvrdio je da je ugovor iz 2007. godine bio korektno sastavljen
pod uvjetima po kojima se je vršio otkup zemljišta na Rovi. Smatra da je korektno prema
prodavatelju prizna i prenamjeni način obeštećenja.
Zaključak je usvojen jednoglasno.
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Točka

9.

PITANJA VIJEĆNIKA
1. Općinski načelnik Robert Anton Kraljić izrazio je žaljenje što nije prošao prijedlog pod
točkom 6. - dodjela javnog priznanja gospodinu Giinteru Geieru za kojega smatra da je
zaslužio navedenu počast.
2.

Vijećnik Anton Spicijarić

navodi još jedan problem u javnom redu i miru a to je da određene
osobe na školskom igralištu u ulici Stipina cijele noći igraju košarku te se javljaju brojne
pritužbe građana. Načelnik je upoznat sa navedenim te se radi na rješavanju problema.

3.

Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je informaciju o novopostavljenom telekomunikacijskom
na području Grič (Rova) te traži informaciju dali je Općina dala suglasnost za
postavljanje istog. Načelnik navodi da ishođenje suglasnosti za navedeno nije potrebno te
navodi da će dostaviti pismeni odgovor.
odašiljaču

4.

Vijećnik Anton Spicijarić dao

S.

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju zašto se ne uređuje igralište u Portu, na što je
Načelnik odgovorio da ugovor o zakupu nije produžen jer smatra da se radi o previsokom

je komentar kako na terenu ima mnogo lokacija na kojima javna
rasvjeta ne gori duže vrijeme te komentira kako se promjenom izvođača situacija nije
poboljšala. Načelnik će zatražiti informacije od komunalnog redara koji vrši kontrolu i o
tome će obavijestiti vijeće.

iznosu koji se plaća za neuređeni teren, a zakupodavac nije prihvatio smanjenje zakupnine
iako će Općina davati financijsku pomoć samostanu za uređenje muzeja i dr.
Vijećnik Anton Spicijarić komentirao je daje navedena odluka loša jer je osnovna svrha
zakupa bila da se pomogne samostanu dok je samostan za uzvrat ustupao navedeno
zemljište u kao igrališta.

6.

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju o postavljenim kamerama u centru Malinske
jer ima informaciju da nisu u funkciji. Načelnik je odgovorio da su nedavno na Markatu
kamere imale tehničkih problema koji su odmah otklonjenu i sustav video nadzora je u
funkciji.

7.

Vijećnica Lidija Kovačić komentirala je da je novi gradski sat na Štaciji prošlih dana

pokazivao dva različita vremena.
garantnom roku.
8.

Vijećnica

9.

Vijećnik

Načelnik

je odgovorio da je kvar ubrzo otklonjen u

Lidija Kovačić zatražila je da se upozori vlasnike turističkog vlakića da ne stvara
buku (truba/zvono). Načelnik navodi da će upozoriti korisnike javne površine na navedeno.

Anton Spicijarić dao je primjedbi na termin održavanja svečane sjednice Vijeća koje
je neprimjereno jer vijećnici na taj dan imaju svojih privatnih obveza, tako da nije siguran
ako će se moći odazvati.

Zapisnik sastavio:
Bernard Cvelić

/

Sjednica je

zaključena

u 23:02

Zapisnik sa dopunom usvojen je na sjednici 22. kolovoza 2016.
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