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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-01-16-36
Malinska, 15. prosinca 2016.

ZAPISNIK
35. sjednice
održane u prostorijama

Općinskog vijeća Općine
Općine

Malinska-Dubašnica

Malinska-Dubašnica dana 17. studenog 2016. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenka Cerović u 19:05 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 Općinskog
načelnika Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić, a gosti po
točkama Ad.1. i Ad. 2 bili su predstavnici Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i Turističke
zajednice Općine Malinska-Dubašnica.
Vezano na predloženi dnevni red vijećnik Anton Spicijarić dao je primjedbu na obim
predloženog dnevnog reda čime se onemogućuje kvalitetan rad i odlučivanje, radi čega predlaže
da se dnevni red reducirate naknadno sazove nova sjednica.
Po kraćoj raspravi Vijeće se složila sa potrebom reduciranja dnevnog reda, po čemu se je
Općinski načelnik očitovao koje su točke prioritetne za rješavanje, a koje se mogu odgoditi.
Temeljem navedenog, dnevni red, sa izmjenama i dopunama, utvrđen je kako slijedi:
1) Izvještaj o radu i naplati parkinga KD Dubašnica d.o.o. do kraja sezone 2016. godine
2) Izvještaj o radu TZ Ma/inska za

turističku

sezonu 2016. godine

3) Prezentacija prijedloga idejnih rješenja parka/trga Hrvatskih branitelja
4) Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Općinskog vijeća
5) Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Općinskog vijeća
6) Izvještaji načelnika:
1. Izvještaj o radu

Općinskog načelnika

za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. god.

2. Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
7) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
8) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
9) IMOVINSKI PREDMETI:
1. Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K-3 Barušići
2. Informacija o predmetu uzurpiranog zemljišta u naselju Vantačići
3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela z. č. 1315/ 1 u k.o. Sveti Anton (Rova)
10)POSLOVNI PROSTOR
1. Zahtjev za korekcijom/umanjenjem iznosa zakupnine za zakup poslovnog prostora
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1.

Izvještaj o radu i naplati parkinga KD Dubašnica d.o.o. do kraja sezone 2016. godine

Prezentaciju poslovanja Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. i analizu naplate parkinga
do kraja rujna 2016. godine izvršili su djelatnici komunalnog društva Iva Jurasić Lončarić i
Gordan Franolić. Gospođa Jurasić Lončarić prezentirala je organizaciju komunalnog društva,
djelokrug rada, zaposlene te rezultate poslovanja društva, dok je gosp. Franolić prezentirao
segment naplate parkinga rezultat kojega je na prošlogodišnjoj razini. Iznesena su iskustva te
dane informacije o postupcima naplate dugovanja. Također dano je obrazloženje poslovanja
specijalnog vozila za uklanjanje vozila (pauk), koje Komunalno društvo unajmljuje i za koje se
ističe da je neprofitna djelatnost i isto predstavlja trošak.
Po prezentaciji je uslijedila rasprava i pitanja vijećnika.
Vijećnik

Anton Spicijarić pohvalio je prezentaciju te smatra da se treba ustaliti praksa
izvještavanja Vijeća o poslovanju komunalnih društava. Komentirao je rezultat poslovanja od
oko 600.000,00 kn, kako isti nije toliko pozitivan u odnosu na vrijeme kada smo imali
koncesionara, a s obzirom na povećanje broja parkirnih mjesta pod naplatom i s obzirom na
povećanje cijene parkirne karte (cca. 40%). Zbog navedenog je zatražio da se sastavi usporedba
sadašnjeg modela naplate sa modelom koncesioniranja kako bi se prikazala opravdanost
povjeravanja djelatnosti komunalnom društvu. Prije smo ostvarivali čisti prihod po parkirnom
mjesto od 850,00 kn, a smatra da je sadašnji učinak lošiji.

Rasprava je uslijedila vezano uz aktivnost specijalnog vozila za uklanjanje vozila (pauka)
koje je radilo reducirane u odnosu na prošlu godinu što je zamjerila vijećnica Sanja Mišetić.
Točka

2.

Izvještaj o radu TZ Ma/inska za turističku sezonu 2016. godine

Izvještaj o radu i poslovanju Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica podnesao je
direktor ureda TZ-a gosp. Nediljko Vučetić. Izrazio je zadovoljstvo sa ostvarenim rezultatima
turističke sezone koji su nadmašili rezultate do sada najuspješnijih godina. Dao je pregled
aktivnosti (marketinških i dr.) koje su realizirane u cilju pripreme sezone. Osvrnuo se na
iskustvo uvođenja sustava E-visitor Hrvatske turističke zajednice za koji uz određene poteškoće
ima pozitivno iskustvo, te projekt razvoja ciklo turizma.
Po prezentaciji je uslijedila rasprava i pitanja vijećnika.
Vijećnica Lidija Kovačić pohvalila je rad ureda Turističke zajednice. Zatražila je
informacije o programu kulturnih događanja u samostanu Porat za koji ima osjećaj da je bio
smanjen u odnosu na prošle godine. Predložila je direktoru da se Program kulturnih događanja
koji je distribuiran u pismenom obliku objavi na web stranici u digitalnom obliku kako bi bio još
dostupniji. Također ističe da je zbog izrazite sezonalnosti našeg turizma i zbog velikog udjela
malih subjekata (obiteljski smještaj) potrebno uložiti više truda u osmišljavanju izvan sezonskih
programa radi proširenja sezone.
Nediljko Vučetić je odgovorio da je program koncerata u Portu bio na prošlogodišnjim
razinama uz manje izmjene (6 mjesec), tako da je moguć subjektivan osjećaj manjeg obima
programa. Što se tiče distribucije programa kulturnog ljeta po navedenom se već priprema
izrada aplikacije kojom bi se digitalno objedinili programi svih turističkih zajednica na otoku i
navedena aplikacija bi se postavila na stranicama svih turističkih zajednica. Što se tiče aktivnosti
za proširenje sezone istaknuo je primjer programa ciklo turizma, te inicijativu za osnivanjem
udruge iznajmljivača koja bi koordinirala i osmišljavala dodatne programe i aktivnosti između
ostalog za proširenje sezone.
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Vijećnik Anton Spicijarić smatra da su rezultati sezone očekivani. Komentar daje na
funkcioniranje Turističke zajednice otoka Krka za koju smatra da ne nije zadovoljila očekivanja
od zajednice i ne proizvodi očekivani rezultat koji se o nje očekuje.

Točka

3.

Prezentacija prijedloga idejnih rješenja parka/trga Hrvatskih branitelja

Prezentaciju prijedloga idejnih rješenja parka/trga Hrvatskih branitelja je izvršio
Robert Anton Kraljić. Radi se o idejnim rješenjima parka ispred restorana
Obala u sklopu rješenja uređenja centra Malinske. Izrađivač idejnih rješenja je tvrtka NFO d.o.o.
iz Zagreba autor nagrađenog arhitektonskog rješenja uređenja centra Malinske.
Općinski načelnik

U sklopu predloženih idejnih rješenja uređenja parka predviđeno je i uređenje lokacije za
smještaj spomenika hrvatskim braniteljima te tematska rješenje kao trga/parka hrvatskih
branitelja, sukladno inicijativi Udruge veterana Domovinskog rata.
Po prezentaciji predloženih četiri idejnih rješenja je uslijedila rasprava i pitanja vijećnika.
Vijećnik Anton Spicijarić

smatra da se kod ovakvih projekata treba u odlučivanje
javnost, mjesni odbor i Udruga branitelja radi uvažavanja mišljenja i prijedloga ljudi.

uključiti

Po raspravi je predsjednik vijeća zatražio od vijećnika pojedinačno izjašnjavanje:
vijećnik Franko Kraljić podržava rješenje la i smatra da je potrebno provesti savjetovanje sa
javnošću (anketu i sl.)
vijećnica

vijećnik

Mirjana
Mario

Maršić

Valković

podržava rješenje 2
podržava rješenje la uz napomenu da u

odlučivanje

treba

uključiti

,,struku"
vijećnik !van Brozić podržava

rješenje la uz izmicanje spomenika u pozadinu
vijećnikAnton Spicijarić je suzdržan jer treba više vremena za detaljnu analizu
vijećnica Lidija Kovačić podržava rješenje la ali smatra da je predviđena cijena previsoka,
smatra da se ne bi trebalo odvojiti rješavanje samog spomenika i parka već ih promatrati u
cjelini
vijećnica

Sanja

Mišetić

podržava rješenje 2

vijećnik

Mate Spicijarić podržava da se riješi uređenje parka ali smatra da su predložena
rješenja ne mogu realizirati u navedenom prostoru tako da se ne može odlučiti
vijećnica Kristina Pavec podržava rješenje 2
vijećnikAlan Bogović podržava rješenje la
vijećnik Tončić Tehomilić
vijećnik

podržava rješenje 2

Zdenka Cerović slaže se sa prijedlogom da se još jednom pita
centralnoj poziciji u Malinskoj

građane

jer se radi o

Sukladno raspravi zaključena je da će se provesti još jedno savjetovanje sa
(anketa) u cilju izbora projektnog rješenja i naziva (trg ili park hrvatskih branitelja).

ov_35 (9-16) - ispravak

javnošću

-3-

35. sjednica Općinskog vijeća

17. studenog 2016.

Točka

4.
Zapisnik sa 33. sjednice Vijeća
Na predloženi tekst zapisnika uvažene su četiri primjedbe kako slijedi:
u točki 4.1. Zapisnika na prijedlog Općinskog načelnika dodaje se primjedba vijećnika Antona
Spicijarića:

"Nadodaje i kako se je za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića na lokaciji Milovčići moglo vrlo
povoljno od privatne osobe otkupiti zemljište veličine -5.000 m2 po cijeni od 50€/m2."

u točki 8. - Razno,
dopuniti:

pod-točka

1. Zapisnika na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića tekst će se

"Navodi kako za tu zonu u komunalnom poduzeću Ponikve postoje razrade razvoja
vodoopskrbe, a kako se ništa od toga nije poštivalo. Ističe kako mu je drago što voda ne teče, jer
to pokazuje način kako se u Općini planira i radi. Načelnik Robert Anton Kraljić uključuje se u
raspravu te obrazlaže kako voda ne teče samo u špicama. Vijećnik Anton Spicijarić komentira
kako će radi pogrešnog planiranja biti dodatnih troškova Ponikve, što su u konačnici zapravo
Općinski novci. Navodi kako se je cjevovod trebalo povući na drugačiji način."

u točki 8. - Razno,
tekst:

pod-točka

"Načelnik daje odgovor te

2. Zapisnika na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića dodaje se

objašnjava kako je došlo do previda, te kako se to više neće ponoviti."

u točki 8. - Razno, pod-točka 4. Zapisnika na prijedlog vijećnice Sanje
(dopunjava) kako slijedi:

Mišetić

tekst se mijenja

"Vijećnica Sanja Mišetić javlja se za riječ, te obavještava kako je za sljedeće obraćanje dobila
ovlaštenje predsjednika svoje stranke. Navodi kako je uvrijeđena izjavom predsjednika Vijeća
Zdenka Cerovića koji je na protekloj sjednici izjavio kako joj nije mjesto u Vijeću. Nastavlja kako
su predsjednik Vijeća i predsjednica njegove stranke ]ude budući da su prevarili vijećnike.
Navodi kako postoje video i audio zapisi, ugovori kod javnog bilježnika, članci, te kako postoje
zapisi cijenjene predsjednice HSS Općina Malinska-Dubašnica gospođe Sonje Žic Milčetić gdje
piše o planovima svoje stranke. Navodi kako zapravo predsjedniku Vijeća Zdenku Ceroviću nije
mjesto u ovom Vijeću budući da je u njega ušao na način da se je predsjednica njegove stranke
povukla, a da bi on na kraju omalovažavao i ponižavao ostale vijećnike. Kritizirala je
predsjednika Vijeća te ukazivala na nekorektnosti koje se događaju. Navodi kako je predsjednik
Vijeća mnogo puta pretjerao s deranjem, udaranjem po stolu, bacanjem papira i sl. Nastavlja
kako je predsjednik najškolovaniji član Vijeća i da se od njega najmanje očekuje takvo
ponašanje. Apelira na Načelnika da ako on i dalje nastavi tolerirati ove uvrede kako ona u
budućnosti neće prisustvovati sjednicama Vijeća. Navodi: "Nemojte dozvoliti da svi Vijećnici
budu taoci jednog čovjeka. Svi smo ovdje birani od stanovnika ove Općine i nitko nije zaslužio da
se vrijeđa na niti jedan način.". Predlaže Načelniku da pri sastavljanju materijala za sjednice
Vijeća uključi opoziciju, te kako će tada sjednice biti kvalitetnije i neće trajati 4-5 sati. Završno
dodaje da ukoliko netko smatra da je rekla nešto netočno da se slobodno može obratiti njenom
odvjetniku."

Zapisnik sa 33. sjednice
glasova za).
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Zapisnik sa 34. sjednice Vijeća

•

Na predloženi tekst zapisnika primjedbu je imao vijećnik Anton Spicijarić na tekst u točki
1. gdje nisu zabilježena njegova pitanja upućena predstavnicima Ponikve. Prihvaćena je da se
tekst zapisnika u točki 1. dopuni kako slijedi:
Vijećnik

Anton Spicijarić zatražio je informacije o korištenju EU fondova koji su inicirani još
2010. godine te do danas nisu realizirani.
Direktor Frane Mrakovčić odgovorio je da su Ponikve još 2010. godine u suradnji s Hrvatskim
vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, započele s izradom projektne
dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
otoka Krka a paralelno je započela i novelacija Studije izvodljivosti projekta izgradnje
građevina i uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka sa
projektantskom kućom Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH& Co.KG. Projekt je
trebalo biti dovršen do kraja 2012. godine ali na žalost to se nije realiziralo zbog nemogućnosti
usklađenja parametara studije između Steienbachera i JASPERS-a (partnerstvo za tehničku
pomoć) u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka
(EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRDJ te je ugovor sa izvođačem raskinut.
Izabran je novi izvođač nakon čega se je projekt počeo odvijati prema planu. Međutim u
međuvremenu je izgubljeno vrijeme i za korištenje EU sredstava su se dogodile određene
izmjene u uvjetima kojima je trebalo udovoljiti, te je trebalo ishoditi suglasnosti Ministarstva
zaštite okoliša. Navedeno je konačno izvršeno i dovršena verzija projekta čeka na konačno
odobrenje. Kasni se ali očekuje da će projekti biti realizirani u rokovima. Mogući su eventualni
dodatni gubici vremena u javnoj nabavi ukoliko kod natječaja bude žalbi, ali se nada da se to
neće dogoditi.
Nadalje vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije vezane za izgradnju i stavljanje u
pogon pročistača otpadnih voda na rtu Ćufjer javnost o tome nema informacija. Direktor Frane
Mrakovčić odgovorio je da je pročistač stavljen u funkciju te da traje probni rok nakon čega će
se tijekom ove jeseni ishoditi potrebne dozvole. Direktor Mrakovčić ponudio je Vijeću da se
organizira posjeta pročistaču, crpi/ištu Ponikva i reciklažom dvorištu Treskavac što je od
vijećnika prihvaćena.
Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije o opravdanosti sadašnje visine naknade za
razvoj jer prema izračunima koje su dobili vijećnici ispada da se naknada za razvoj može
značajno smanjiti te da nema osnova za zadržavanjem sadašnje visine bez sporazuma o načinu
korištenja iste i bez utvrđene namjene sredstava. Direktor Frane Mrakovčić ističe da se ovdje
radi definitivno o političkoj odluci. Izračun je napravljen iako se ne može napraviti u točnom
iznosu jer je potrošnja vode varijabilna kategorija i potrebno je zadržati određena rezerva.
Godišnje je potrebno iz naknade razvoj osigurati 600.000,00 do 650.000,00 kn što kroz 7 godina
daje potrebnih 4,3 mil/kn. Prema navedenom, potrebno je osigurati naknadu za razvoj od
najmanje 1,70 do 1,80 kn/m 3• Međutim za prije navedeni EU projekt biti će potrebno osigurati
određena sredstva za što je moguće pokrivati iz navedene naknade za razvoj a odluka o tome je,
kako je već napomenuo, političke prirode.
Spicijarić

odgovara da se navedene odluke moraju donijeti na
prema građanima mora opravdati navedene troškove.
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Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije iz djelokruga radne jedinice energetika a
vezano na održavanje sustava javne rasvjete. Dao je primjedbu na pojedine lokacije na kojima
zabilježeni prekidi i nedostaci nisu riješeni te zaključuje kako nema u odnosu na stanje prije
preuzimanja posla od Ponikve nema poboljšanja u odnosu na dosadašnje izvršitelje na
održavanju sustava javne rasvjete.

•

U odgovoru, koji su dali direktor Frane Mrakovčić i voditelj radne jedinice energetika Zdenko
istaknuta je problematika vezana za javnu rasvjetu te je napomenuto kako su kod
preuzimanja djelatnosti u sustavu evidentirani brojni nedostaci na instalacijama koji trenutno
već rješavaju ili se tek trebaju riješiti. Izvode se i pripremaju projekti za unaprjeđenje sustava
(snimak instalacija, prelazak na sustave LED rasvjete, daljinskog upravljanja sustavom i dr.) što
će unaprijediti sustav javne rasvjete i smanjiti troškove.

Kirinčić,

Zapisnik sa 34. sjednice Vijeća usvojen jednoglasno sa navedenim dopunama (sa 12
glasova za).
Točka

6.

IZVJEŠTAJI NAČELNIKA
1.

Izvještaj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.god.
Kraće

dodatno obrazloženje o Izvještaju o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.
godine dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Izvještaj je dostavljen u pisanom obliku
u materijalima za sjednicu.
Komentar na izvješće Načelnika dao je vijećnik Anton Spicijarić koji navodi da isto nije
konkretno jer se ne navode stvari koje su u navedenom razdoblju napravljene, dok se sa
druge stvari u izvješću pišu nevažne stvari (stvari koje su prije dovršene, objašnjenja zašto
se nešto nije napravilo, kada je bio na misi, na radiju i sl.) koje njemu nisu važne. Navodi da
je u izvješću dana kratka informacija o povratu oduzete imovine (Barbiš, Lolić) i dogovorima
o tome, a da nije vidljivo kako. Načelnik je odgovorio da će vijećnik o navedenom predmetu
dobiti pismeno izvješće.
Općinski načelnik

u odgovoru na komentar navodi da dolaskom u Općinu nije vidio niti
jedno izvješće svojeg prethodnika, te je zatražio od vijećnika Spicijarića da mu dostavi
primjer izvješća koja je on podnosio Vijeću kako bi uskladio način pisanja istih. Navodi da
nema nevažnih stvari jer nastoji biti transparentan. što se tiče pojedinih pitanja koja nisu
navedena u izvješću, zbog obima tema u svakodnevnom poslovanju, teško je obuhvatiti baš
svako područje, međutim vijećnici mogu u svakom trenutku postaviti pitanja na koja će
dobiti odgovor. Kao primjer navodi da u izvješću nije naveo ni informaciju o nagodbi koju je
zaključila Opći na a RH kojom je okončan spor svezan uz nelegalnu gradnju na pomorskom
dobru (lukobran Porat), i kojom je Općina isplatom troškova spriječila daljnje troškove.
Vijećnik Spicijarić iznenadio se činjenom da je u navedenom sporu Općina prihvatila
nagodbu i isplatu jer su u navedenom sporu sve kaznene prijave protiv Općine i njega kao
čelnika bile rješenje u korist Općine. Zatražio pismenu informaciju o predmetu.

Izvješće načelnika je jednoglasno
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Informacije 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 tijeku pripreme projekta uređenja plaže između lukobrana i hotela
Maestral te informacija o provedenom natječaju. Ujedno je prezentirana idejna rješenje
ovog zahvata.
2. Dana je informacija o održanoj prezentaciji idejnog rješenja uređenja centra Malinske
koje je održano 28.10.2016.
3. Informacija o održanom sastanku sa ravnateljicom JU Priroda u cilju pokušaja zaštite
Rajske Ceste. Ujedno navodi da je postignut dogovor sa vlasnicima zemljišta na kraju
Rajske ceste kojim će se omogućiti uređenje obalnog puta u nastavku od oko 200 m.
4. Dana je informacija vezana uz postupke provedbe katastarske izmjere na području
naselja Porat - Vantačići, te problemima na koje se nailazi (uzurpacije zemljišta prema
moru u ulici Valica).
S. Dana je informacija da je za ravnateljicu nove Osnovne škole Malinska izabrana gđa.
Nedjeljka Turčić.
6. Dana je informacija o zabilježenim brojnim nedostacima na školskoj sportskoj dvorani
(prokišnjavanje vrta, krova, zidova, puknuća zida, cijeđenje hrđe po fasadi od brisolea, te
neadekvatna zaštita od sunca, javna rasvjeta iza dvorane, hrđa na panelima krovišta,
začepljenje odvoda u sanitarijama)
7. Vjeće je informirano o godišnjem susretu partnerskih općina Malinska - Dubašnica AixeSur-Vienne (F), Gro~habersdorf (D) i Swi~ciechowa (PL) koji je održan u Regensburgu
(D) od 14.-16.10.2016, te su dane informacije o dogovorenim narednim aktivnostima.
8. U slijedećim danima će se dogovoriti posjeta pročistaču Čuf, akumulaciji Ponikve i
reciklažnom dvorištu Treskavac u organizaciji komunalnog društva Ponikve i o tome će se
obavijestiti vijećnike.
9. Najavljen je koncert koji će se održati dana 25. studenog 2016. godine u sportskoj dvorani
(nastupaju Zorica Kandža, Tedi Spalato, Joso Butorac i klapa Vinčace), te se pozivaju
vijećnici na prisustvovanje.
Točka

7.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
Na tragu prezentacije komunalnog društva Ponikve sa prošle sjednice Vijeća utvrđeno je
da postoji prostor za smanjenje naknade za razvoj temeljem čega, u skladu sa izračunima koje je
izradila Ponikva, Općinski načelnik predlaže donošenje Odluke kojom bi se navedena naknada
smanjila sa 3,00 kn/m3 na 2,00 kn/m3.
Vijećnik Anton Spicijarić upravo na prezentaciji Ponikve na prošloj sjednici dobar dio
materijala prikazan ali nije obrazložen, radi čega je tražio izračun koji je i dostavljen. Prvo, ističe,
da je vidljivo da je do tada prikupljeno 1,4 mil/kn više od potrebnog. Drugo, ističe, da nije bilo
potkrijepljena odlukama Vijeća da se naknada za razvoj može koristi za druge namjene, iako je
do tada potrošeno preko 2 mil/kn (naknadno je dostavljen popis izvedenih investicija).
Sami izračun, koji je dostavljen, govori se planira utrošiti još 7,3 mil/kn i to za kredit 5, 7
mil/kn i oko 1,6 mil/kn za izgradnju vodnih građevina. Nigdje nije navedeno niti obrazložena
koje se to vodne građevine planiraju izgraditi jer nisu ni planirane programima, što znači da
nema opravdanja za financiranje istih iz naknade za razvoj. Iz izračuna je vidljivo da mi imamo
na raspolaganju planiranih 5,7 mil/kn, što umanjena na neutrošenih 1,4 mil/kn, daje potrebnih
4,3 mil/kn, koje Općina putem naknade za razvoj mora uprihodovati u slijedećih 7 godina.
ov_35 {9-16)- ispravak
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Ako pomnožimo naknadu za razvoj od 1,50 kn sa današnjom potrošnjom od oko 450.000
m3 (bez računanja godišnjeg povećanja potrošnje) i sa rokom od 7 godina, dobivamo ukupno
675.000,00 kn/god, ili ukupno 4.725.000,00 kn. Ako navedeni iznos korigiramo za nenaplaćene
usluge (naplata 93%), još uvijek dobivamo značajnu rezervu od oko 100.000,00 kn viška
prihoda. Za očekivati je da će godišnja potrošnja i dalje rasti zbog povećanja broja priključaka, a
time je izvjesno da će se planirani iznos bez problema naplatiti na osnovu naknade za razvoj od
1,50 kn/m3.
Temeljem navedenog obračuna, baziranoga na podacima Ponikve, nema osnova za
zadržavanjem naknade za razvoj iznad 1,50 kn/m3, te se ne može podržati drugačiji prijedlog.
Povećanje naknade za razvoj iznad 1,50 kn/m3 treba dobro argumentirati i opravdati građanima
od kojih se naknada naplaćuje.
Načelnik

Robert Anton Kraljić navodi da je temeljem informacija Ponikve izračun dao
potrebnu visinu naknade za razvoj od nešto preko 1,70 kn/m3, što navodi da je u prijedlogu
zaokruženo na 2,00 kn zbog zadržavanja određena sigurnosti i rezerve. Ako se inzistira na
smanjenju može prihvatiti najmanje 1, 70 kn/m3, što je prema Ponikvi najniža cijena. Ako je
potrebno spreman je povući prijedlog i uputiti ga na doradu do slijedeće sjednice Vijeća.
Vijećnica Lidija Kovačić potvrđuje da je razvidno iz dostavljenih materijala, kako je točno
1,50 kn/m3 dostatna visina naknade za razvoj, koja može servisirati naše obveze po Projektu
Jadran. Predloženom cijenom od 2,00 kn/m3 neopravdano bi se naplatilo najmanje 1,6 mil/kn
više.
Vijećnik Anton Spicijarić napominje još da u osnovnoj cijeni vode, koja ne uključuje
naknadu za razvoj, već ugrađeno održavanje i dio razvoja, te da je jako je bitno kontrolirati kako
se raspodjeljuje navedeni dio na unutar otoka. Investicije izgradnje uličnih mreža i ceste za
maslinare koje su izvedene iz naplaćene naknade za razvoj mogle su se financirati iz akumulacije
Ponikve (amortizacije). Trebalo prikazati dali Općina Malinska - Dubašnica, sukladno
vlasničkom udjelu u kapitalu Ponikve, koristi navedena sredstva ili se ona koriste na drugim
područjima. Popis realiziranih vodnih građevina koji je dostavljen Vijeću je popis investicija koje
su se financirale iz naknade za razvoj, odnosno našim sredstvima, dok nije vidljivo na što se
koriste sredstva amortizacije i održavanja iz proračuna Ponikve.
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić navodi primjer da se iz sredstava amortizacije
financira vod prema Haludovu, a za detaljno izvješće može se zatražiti informacija od Ponikve.
Vijećnik Anton Spicijarić napominje da nije potrebno tražiti podatke od Ponikve jer će oni
podatke „uljepšati", već podatke treba iščitati iz materijala i izvještaja koje Ponikva redovno
dostavlja Općini. Treba iščitati dali Općina iz sredstava amortizacije (ukupno oko 20 mil/kn)
dobiva pripadajući udio (od oko 4-5 mil/kn) kroz investicije Ponikve na našem području.
Općinski načelnik, kao predlagatelj, povlači prijedlog Odluke na dodatne konzultacije
i doradu u skladu sa raspravom.

Točka 8.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra
Obrazloženje je dao Načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da je navedena točka bila na
dnevnom redu na prošloj sjednici, te da je nakon dodatnog pregleda elaborata i projekta
utvrđeno kako je u osnovnoj odluci izostavljena jedna parcela na kojoj se planira zahvat. Zbog
navedenog se predlaže Vijeću da usvoji dopunu ove Odluke.
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Općinskog vijeća

Vijećnik

Anton Spicijarić ističe da je predložena Odluka opravdana, ali da se sa druge
strane vidi velika neozbiljnost i veliki propust. Upozorava da je vidljivo na geodetskoj snimci još
jedna parcela za koju je moguće da je ispuštena, što bi bio krajnje neozbiljno.
Odluka je usvojena jednoglasno (sa 11 glasova za - vijećnica Sanja Mišetić nije bila
prisutna).
Točka

9.

IMOVINSKI PREDMETI
1.

Odluka o otkupu zemljišta u poslovnoj zoni K-3 Barušići

Odluka je potaknuta potrebom rješavanja otkupa zemljišta na području Zone poslovne
namjene K-3 Barušići u svrhu izgradnje ulice planske oznake SU 1. U izgradnju navedene
prometnice u zoni ide se temeljem inicijative poduzeća Trumm d.o.o. koje planira započeti sa
izgradnjom svojih poslovnih zgrada, za što je prethodno potrebno rješavanje prometnice
radi osiguranja pristupa i infrastrukture.
U navedenu svrhu predlaže se otkup cijele z.č. 2430/1 k.o. Bogović, ukupne površine 1.133
m2, za potrebe formiranja ulice planske oznake SU 1 prema UPU. Namjena navedene parcele
je zamjena djela parcele sa susjednim vlasnikom koji ne prihvaća prodaju dijela njegove
parcele koji ulazi u prometnicu, već traži da se otkup riješi kroz zamjenu. Vlasnik parcele
koja se otkupljuje je također poduzetnik koji planira graditi hotel, te je u svrhu otkupa
prihvatio da se isplata kupoprodajne cijene izvrši putem kompenzacije njegove obveze po
komunalnom doprinosu prilikom početka gradnje hotela. Cijena zemljišta koja je predmet
ove odluke utvrđena je od sudskog vještaka u iznosu od 488,00 kn/m 2 •
Vijećnik Anton Spicijarić navodi da prema njegovom mišljenju cijela procedura u pripremi
ovog predmeta nije dobra. Prva stvar je vrlo čudna procjena vrijednosti zbog nerealno
utvrđene cijene, čime se pogoduje prodavatelju. Sa druge strane smatra da idemo u
investiciju koja nije naš interes jer idemo u kupovinu parcele koja će u većem dijelu ostati u
našem vlasništvu, u nedefiniranoj namjeni i u trenutku kada se zbog velikih investicija
zadužujemo. Za rješavanje pitanja putova postoji više načina rješavanja te kao primjer
navodi kako je rješavana problematika u zoni K-1 Sveti Vid.
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić navodi da neće forsirati odluku ali procijenjena cijena
je danas realna i navodi da su cijene na tržištu počele rasti. Kroz predloženu odluku
pokušava se riješiti problem izgradnje ceste i omogućiti poduzetničku inicijativu tvrtke
Trumm d.o.o. koja na ovom području planira sagraditi značajni pogon. Ujedno će se ovom
kupnjom pomoći prodavatelju koji time olakšava realizaciju svoje poslovne inicijative za
izgradnju hotela.

U daljnjoj raspravi u kojoj je sudjelovala većina vijećnika razmatrana su moguća rješenja za
realizaciju ceste te je na kraju zaključena kako se prijedlog treba dodatno obraditi i pristupiti
pregovorima sa svim vlasnicima susjednih parcela u svrhu iznalaženja najboljeg rješenja.
Prijedlog Odluke vraćen je predlagatelju na dodatnu doradu odnosno dogovora sa
vlasnicima zemljišta.
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Informacija o predmetu uzurpiranog zemljišta u naselju Vantačići
Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić je dao informaciju vezanu na predmet uzurpacije z.č.
1501/3 površine 91 m2 u k.o. Sveti Anton (Vantačići - Podvornica) od privatne osobe, što je
utvrđeno u katastarskoj izmjeri. Radi se o bivšem putu (klančiću) koji sadašnji vlasnik
susjedne parcele ima unutar svoje okućnice, s time da kod kupnje od prethodnog vlasnika
nije bio upoznat s navedenom činjenicom da je navedeni put pripojen njegovoj parceli i da
na navedenoj parceli postoje neriješeni imovinsko pravni odnosi.
Kako na navedenoj parceli nije planirana izgradnja infrastrukture i kako navedeni put u
naravi nije potreban, stranka se je obratila Općini radi otkupa istog. Sačinjena je procjena od
sudskog vještaka koja je utvrdila vrijednost od 67.000,00 kn (cca. 98 €/m2). Navedenu
cijenu stranka nije prihvatila već je zatražila smanjenje iste, te je zatražila da se o predmetu
izvijesti Općinsko vijeće, iako je predmet u ingerenciji Općinskog načelnika.
U raspravi se je Vijeće složila sa činjenicom da se navedena parcela može prodati, ali ne
prihvaća da se udovolji zahtjevu za smanjenjem početne cijene.

3.

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju djela z.č. 1315/1 u k.o. Sveti Anton (Rova)
Općinski načelnik

Robert Anton Kraljić dao je obrazloženje. Navodi da je prijedlog za
prodajom predmetne čestice već više puta bio na Vijeću ali da nije realiziran zbog
odustajanja tadašnjih investitora. Navodi da je novi investitor prihvatio uvjete koji su
sadržani u prijedlogu Odluke, te se takva daje Vijeću na odlučivanje.
U raspravi se vijećnik Anton Spicijarić nije složio sa predloženim uvjetima prodaje jer smatra
da je početna cijena prenisko utvrđena. Sama je Općina nedavno prodavala na tom području
po višim početnim cijenama, te traži da se cijena uskladi.
Načelnik navodi da je investitor prihvatio uvjete iz prijedloga Odluke te nije siguran dali će
investitor prihvatiti kupnju po većoj cijeni, radi čega bi se investitor prethodno trebao
očitovati kako ne bismo još jednom bezuspješno raspisivali natječaj za ovu parcelu.

U raspravi su se

vijećnici

složili da cijenu treba uskladiti sa dosadašnjim cijenama.

Prijedlog Odluke povučen je na doradu.
Točka

10.

POSLOVNI PROSTOR
1. Zahtjev za korekcijom/umanjenjem iznosa zakupnine za zakup poslovnog prostora
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić navodi

da krajem 2016. godine ističu zakupi za većinu
prostora u poslovnom centru Markat. Sukladno zakonu zakupodavac mora postojećim
zakupnicima 60 dana prije isteka ponuditi uvjete za nastavak zakupa, te u slučaju
prihvaćanja uvjeta sa istima produžiti ugovore. Zakupcima kojima ističe ugovor upućen je
dopis kojim se nudi produženje zakupa po dosadašnjim uvjetima. Zaprimljen je jedan zahtjev
zakupnika cvjećarnice lvona, kojim se moli, zbog promijenjenih uvjeta na tržištu, da im se
umanji ponuđena cijena zakupa. Načelnik je navedeni zahtjev proslijedio Vij eću na
razmatranje.
Vijećnik Anton Spicijarić smatra da se Vijeće ne smije dovoditi u ovakvu situaciju jer smatra
da se cijena koja je definirana u javnom natječaju ne bi trebala mijenjati na ovaj način. U tom
slučaju se postavlja upitnom i cijena drugih zakupaca koji se mogu javljati sa istim
zahtjevima.
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U raspravi u su vijećnici složili da se ne može udovoljiti istome na ovaj način već da treba
preispitati ukupne zakupe u navedenom centru Markat. Vijećnik Franko Kraljić složio se sa
iznesenim primjedbama i napominje da je vijećnik Anton Spicijarić u više navrata đavao
korektne primjedbe, temeljem čega su predlagane točke povučene na doradu radi
pronalaženja kvalitetnijeg rješenja.
Prijedlog Odluke
Franko Kraljić.
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Zapisnik usvojen na sjednici 15.12.2016.
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