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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2142/05-01-17-40
Malinska, 23. veljače 2017.

ZAPISNIK
37. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 15. prosinca 2016. godine

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko
kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća.

Cerović

u 18:10 sati te je utvrdio da postoji

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

Općinskog

Dnevni red je usvojen jednoglasno u predloženom obliku:
Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Općinskog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Općinskog vijeća
III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
3.1. III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu
3.2. III. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2016.godinu
3.3. III. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
3.4. III. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalneinfrastrukture za 2016. godinu
4. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
4.1. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2017. i projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu
4.2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
4.3. Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2017. 2018. godine
4.4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4.5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
4.6. Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka u 2017. godini
4. 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika
4.8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica u 2016. godini
4.9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za
period 2017. do 2020. godine
4.10. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
S. Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
6. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Malinska - Dubašnica
7. Odluka o dodjeli posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Malinska - Dubašnica
8. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica
9. Vijećnička pitanja

1.
2.
3.

37. sjednica

Općinskog vijeća

15. prosinca 2016.

Točka

1.

Zapisnik sa 35. sjednice Vijeća

Na predloženi tekst zapisnika uvažena su tri ispravka odnosno dopune kako slijedi :
u točki 7. Zapisnika na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića dodaje se zaključak:
"Općinski načelnik, kao predlagatelj,
u skladu sa raspravom."

povlači

prijedlog Odluke na dodatne konzultacije i doradu

u točki 9. - Imovinski predmeti, pod-točka 2. Zapisnika na prijedlog Općinskog
Roberta Antona Kraljića u stavku 1. druga rečenica će se izmijeniti kako slijedi:

načelnika

"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."

u točki 10. - Poslovni prostor na prijedlog
tekst:

vijećnika

Antona

Spicijarića

u stavku 3. dodaje se

Franko Kraljić složio se sa iznesenim primjedbama i napominje da je vijećnik Anton
Spicijarić u više navrata davao korektne primjedbe, temeljem čega su predlagane točke
povučene na doradu radi pronalaženja kvalitetnijeg rješenja."
''

Vijećnik

Zapisnik sa 35. sjednice

Vijeća

usvojen jednoglasno sa navedenim dopunama.

Točka

2.

Zapisnik sa 36. sjednice

Vijeća

Na predloženi tekst zapisnika uvažena su četiri ispravka odnosno dopune kako slijedi :
u točki S. stavak 3. Zapisnika na prijedlog vijećnice Mirjane Maršić na kraju se dodaje novi
tekst:
"Vijećnica

Mirjana Maršić navodi, vezano na pitanje o berbi maslina od nepoznatih osoba, da je
masline u parku kod spomenika Isusu u Svetom Vidu ubrao Željko Maršić budući da Udruga
Termen kojoj je Načelnik povjerio posao navedeno nije izvršila. Ulje od ubranih maslina
imenovani je donirao Župi Miholjice na način kako je bio običaj prije smrti pok. Dr. Iva na Lesice
koji je o navedenim maslinama vodio računa. Vijećnik Mate Spicijarić, koji je postavio pitanje,
pohvalio je navedeno postupanje gosp. Maršića.
U raspravi je navedeno da je potrebno druge godine jasno povjeriti Komunalnom društvu
Dubašnica d.o.o. da vrši berbu maslina, budući oni održavaju javne površine i budući je broj
maslina u vlasništvu Općine značajan."

u

točki

3. - Imovinski predmeti,
Spicijarića u stavku 6. prva rečenica

pod-točka

1. Zapisnika na prijedlog
će se izmijeniti kako slijedi:

vijećnika

Antona

"Navodi da je logično uvodno obraćanje Načelnika ali da se kod njega ne slaže samo sa zadnjim
dijelom u kojemu je napomenuto da se ovdje radi o direktnom poticaju poduzetnicima, te
navodi da će podržati njihove poslovne inicijative. Poticaji će biti vidljivi kroz Proračun za
2017. godinu."
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u točki 3. - Imovinski predmeti mijenja kako slijedi:

15. prosinca 2016.

pod-točka

3. na prijedlog

vijećnice

Sanje

Mišetić

tekst se

"Obrazloženje je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Predloženom odlukom pokreće se
postupak izvlaštenja nekretnina kod nadležnog tijela i to nekretnina obuhvaćenih u trasi ceste
Markat - Nikole Tesle određene izdanom lokacijskom dozvolom, a radi izgradnje navedene
ceste u naselju Ma/inska. Radi se o dvije privatne parcele od koje je na jednoj pokrenut
imovinsko pravni spor radi čega se ne može ostvariti direktna kupoprodaja. Navedeni
imovinsko pravni spor nije zapreka za izvlaštenje, već će Općina po rješenju spora obeštetiti
stranku koja u sporu pobjedi.
Vijećnica Sanja Mišetić interesirala se je oko predmeta izvlaštenja na terenu ispred lokala
Bukarica te je ponudila da može u predmetu pomoći oko bržeg rješavanja budući se radi o
njenom susjedstvu te dobro poznaje vlasnike terena."

u

točki

4. - Poslovni prostor se mijenja kako slijedi:

pod-točka

2. na prijedlog

vijećnice

Mirjane

Maršić

tekst

zaključka

"Molba stranke se ne prihvaća, a Vijeće generalna zaključuje da se početni uvjeti iz prethodnih
zakupa kod svih zakupnika, kod produžavanja zakupa neće mijenjati, na štetu Općine."
u

točki

S. - Pitanja vijećnika - pod-točka 8. na prijedlog
se mijenja kako slijedi:

vijećnika

Antona

Spicijarića

tekst

zaključka

"Načelnik je po navedenom dao obrazloženje da se je donošenje navedenog plana oduži/o,
djelom zbog zastoja u Ministarstvu i djelom zbog smrti u obitelji projektantice koja izrađuje
Plan."

Zapisnik sa 36. sjednice Vijeća usvojen jednoglasno sa navedenim dopunama.

Točka

3.

Ili. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu

Prijedlog Ili. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu obrazložili su službenici
Jedinstvenog upravnog odjela Luka Drpić i Branko Justinić, te Općinski načelnik Robert Anton
Kraljić. Općinski načelnik je predložio nekoliko dopuna u prijedlogu rebalansa koji je dostavljen
Vijeću. Radi se o u Programu osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (3006) u kojemu se u opisu
dodaje: nabava opreme [računala) i zamjena postojeće stolarije, te izmicanje strujnog ormara u
hodniku. Zatim u programu 3010 Razvoj i promicanje kulture kod opisa ne realizacije kapitalnog
projekta izgradnje Etno kuće, umjesto riječi „nerealizacije kapitalnog projekta" mijenja se riječima
„ne realizacije dijela kapitalnog projekta". 1 treća dopuna se odnosi na povećanje pozicije
„novogodišnja dekoracija" sa iznosom od 10.000,00 kn radi nabave novogodišnje jelke, a iznos se
uvodi na teren smanjenja pozicije „Programa moja Ma/inska bez azbesta'~
Nakon uvodnog obrazloženja prijedlog izmjena i dopuna Proračuna izložio je viši stručni
suradnik za proračun i financije Luka Drpić, koji je obrazložio pozicije na kojima se predlažu
promjene. U nastavku i raspravi informacije o programima komunalne gradnje i održavanja dao
je voditelj komunalnog Odsjeka Branko Justinić.
Pitanja i rasprava:
Lidija Kovačić - zatražila je informaciju zašto se putni troškovi nastali u međunarodnoj
suradnji prikazuju na poziciji unutar općinske uprave a ne na međunarodnoj suradnji što bi
bilo ispravno
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Odgovor je dao Luka Drpić koji navodi da je sada planirano na navedeni način je informacijski
program ne podržava knjiženje putnih računa na više pozicija. Zatražena je dorada aplikacije
i to će biti ispravljeno u slijedećoj godini. Navedeno se može i u 2016. ispraviti ručnim
preknjiženjem te je zaključeno da će se povećanje od 7.000,00 kn premjestiti na
međunarodnu suradnju.
Dalje

vijećnica Kovačić

povećanje

pita kome se isplaćuju navedeni putni troškovi budući se predlaže
pozicije, za što je dan odgovor da se povećanje predlaže zbog isplate dnevnica

Lidija Kovačić - zatražila je informaciju zašto se u Proračunu za 2017. predviđa višak
sredstava iz tekuće 2016. godine, a u rebalansu isti nije vidljiv. Luka Drpić odgovara da se
očekuje kako se određeni projektu neće stići realizirati u tekućoj godini radi čega se u
Proračunu za slijedeću godinu planira višak iz 2016. godine.
Anton Spicijarić - dao je općeniti komentar proračuna Općine, a vezano na primjedbe koje je
davao na prošlim rebalansima. Kod prošlih rebalansa izražavana je sumnja u realizaciju
predloženog proračuna, a potvrda čemu je u većoj mjeri i ovaj prijedlog rebalansa u kojem se
uvažavaju primjedbe na nerealno planiranje u prošlim proračunima.
Zamjera da je najznačajnija promjena u ovom prijedlogu pozicija
potvrđuje loše planiranje i ne realizaciju planiranih projekata.

oročavanja

sredstava što

U nastavku je dao primjedbe i komentare na pojedine pozicije: smanjenje ulaganja u
poticanje gospodarstva, poljoprivrede, turizam, loše planiranje pozicija izgradnje dječjeg
vrtića, povećanje pozicija manifestacija, velika ulaganja u kapitalne projekte etno kuće,
uređenja centra, ne realizacija sportskog parka, prostora iza prostora komunalnog društva,
primjedba na povećanje izdvajanja na uređenje javnih i zelenih površina, pomorsko dobro.
Zatim dana je primjedba na planiranje i realizaciju gradnje komunalne infrastrukture ( cesta,
oborinske odvodnje, biciklističke staze).
Na kraju

općenito zaključuje

da kroz sve protekle godine sve aktivnosti i planovi za koje su
izrađene brojne studije i projekti nisu vidljivi u proračunu.
U odgovoru na primjedbe Općinski načelnik je dao objašnjenja na pojedine primjedbe: za
biciklističke staze - pozicija će se realizirati do kraja godine, pozicija oborinske odvodnje je
također u realizaciji i biti će realizirana prema planu. Dano je obrazloženje realizacije i drugih
komunalnih projekata (plaže Maestral, Rajska cesta i dr.). Vezano na poticanje gospodarstva
ističe da postoji iznenađujuće mali interes za naše programe čemu je veliku uzrok pretjerana
prodaja nekretnina i urbanizacija. Sa druge strane Općina se trudi ulagati u poticanje
gospodarstva i kroz druge vidove pomoći, primjerice osiguranjem uvjeta za realizaciju
poslovne zone Barušić i sl.
Predsjednik Vijeća Zdenka Cerović po završetku rasprave poziva na glasanje:

1. Odluka o Ili. izmjeni i dopuni Proračuna za 2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6
protiv
2. Odluka o Ili. izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa Općine MalinskaDubašnica za 2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv
3. Odluka o III. izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za
2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 glasa protiv
4. Odluka o Ili. izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za
2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 glasa protiv
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3 7. sjednica

Općinskog vijeća

1 S. prosinca 2016.

Točka

4.

PRORAČUN OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
Proračun

je prezentirao i obrazložio Luka
dodatne informacije je dao i Općinski načelnik.

Drpić

iz Jedinstvenog upravnog odjela a

U raspravi je sudjelovala većina vijećnika u čemu su davani komentari, primjedbe i
postavljana pitanja a dodatne odgovore i informacije dali su Općinski načelnik i Luka Drpić.
Pitanja i rasprava:
Vijećnik Anton Spicijarić dao je generalni komentar predloženog Proračuna u kojem
konstatira da u nema konkretnih razvojnih programa. Kroz protekle četiri godine svjedočili smo
pripremi brojnih projekata, strategija i dr. što nije pretočeno u konkretne rezultate. Također u
projekcijama u kojima se treba vidjeti smjer razvoja također nema konkretnih projekata. Navodi
da ima pozicija koje su opravdane i ima dobrih stvari u Proračunu ali nama napretka. Zatim je
kroz pregled i komentare napravio pregled i dao mišljenja po pojedinim pozicijama proračuna.
Između

ostalog zamjera se nepoticanju gospodarstva, poljoprivrede, turizma, TZ otoka,
načinu stipendiranja (za koji navodi da treba revidirati odluku), za financiranju udruga navodi da
je netransparentno, primjedbu daje na pozicije održavanja manifestacija (MIK i dr.). Također po
programima komunalnog uređenja i gradnje dane su primjedbe na pojedine stavke (Centar
Malinske, park na Dragi, Sportski park, kružni tok sjever, ceste, javna rasvjeta, povećanje
troškova održavanje javnih i zelenih površina, Marina lokva, zaštita okoliša, upravljanje
imovinom (dvorana, osiguranje imovine), veliki trošak za DVD, izmjere za koje nema efekta,
neprimjereni trošak međunarodne suradnje). Radi svih navedenih primjedbi neće podržati
proračun iako ima određenih dobrih pozicija.
U odgovoru Općinski načelnik Robert Anton Kraljić dao je odgovore na primjedbe i
dodatna pojašnjenja pojedinih pozicija (nezainteresiranost javnosti i gospodarstva za našim
gospodarskim poticajima, izmjere i organizacija uprave, obnova zemljišnih knjiga, obrazloženje
planova međunarodne suradnje).
Vijećnica

Lidija Kovačić pohvaljuje prezentaciju koja je tehnički vrlo kvalitetno dala
pregled proračuna. Puno stvari u proračunu se moglo drugačije i kvalitetnije napraviti i žalosti je
što ovo nije razvojni proračun i što se ne prihvaćaju konstruktivni prijedlozi za poboljšanje.
Navodi da se planiranim uređenjem plaža podiže kvaliteta ali ne rješavamo nedostatni kapacitet.
Što se tiče međunarodne suradnje ista se može provoditi na drugi racionalniji način.
Iznenađuje

je da u glavnom kapitalnom projektu nije planirano opremanje te ne vidi kako
će se takav objekt na jesen otvoriti. Načelnik je odgovorio da se radi o projektu po sistemu ključ u
ruke kojim će se Općini predati opremljen objekt. Ujedno navodi da će se oprema iz sadašnjeg
vrtića također iskoristiti za opremanje djela grupa. Vijećnica navodi da je u tom slučaju proračun
krivo iskazan jer se oprema mora vidjeti na zasebnoj poziciji, radi čega je zatražila amandmanom
da se navedeno ispravi.
Općinski načelnik dao
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Vijećnik Anton Spicijarić vezano na Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika navodi da podržava usklađenje Odluke, međutim smatra da ukupni ustroj Općinske
uprave treba preispitati. Odgovorio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da je
izvršio analizu općinske uprave kojim je utvrđena ova neusklađenost te je predložio da se
donese odluka kojom se neće smanjivati stečena prava službenika.
Vijećnik

Anton Spicijarić vezano na Odluku o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka za 2017. godinu navodi da je bila dosadašnja praksa da se ova pozicija u godini lokalnih
izbora poveća te daje primjedbu na zadržavanjem pozicije na dosadašnjoj razini. Zaključeno je da
će se razmotriti povećanje kod rebalansa.
Točke dnevnog reda 4.8, 4.9. i 4.10 vezane uz sustav Civilne zaštite u kraćim crtama
obrazložio je pročelnik Bernard Cvelić. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je dodatne informacije o
ustroju te navodi da je potrebno raditi na boljem ustroju ovih tijela.

Malinska-Dubašnica za 2017. i projekcija proračuna za 2018. i 2019.
usvojeni su sa 7 glasova za i 6 protiv sa dva amandmana
2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu usvojena
je sa 7 glasova za i 6 protiv
3. Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2017. - 2019. godine
usvojen je sa 7 glasova za i 6 protiv
4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
usvojen je sa 7 glasova za i 6 protiv
5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
usvojen je sa 7 glasova za i 6 protiv
6. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom
vijeću Općine Ma/inska - Dubašnica za 2017. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6
protiv
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika usvojena je jednoglasno
8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica u 2016.
godini usvojena je jednoglasno
9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za
period 2017. do 2020. godine usvojene su jednoglasno
10. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica za 2017. godinu
usvojen je jednoglasno
1.

Proračun Općine

Točka

s.

Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, koji navodi da je
inicijativa pokrenuta od koordinacije načelnika, u cilju razvoja ribarstva na otoku.
Vijećnik Anton
uspjeh projekta.

Spicijarić

navodi da

će

podržati inicijativu ali prema iskustvu sumnja u

Odluka o pristupanju osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu usvojena
je jednoglasno uz napomenu Općinskom načelniku da potpiše Sporazum o osnivanju ukoliko
sporazumu pristupi ukupno barem 6 jedinica lokalne samouprave otoka Krka.
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Točka

6.

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Ma/inska - Dubašnica

Prijedlog Odluke obrazložio je zamjenik Općinskog načelnika Miroslav Topić. Predložena
odluka regulira materiju vezanu uz nerazvrstane ceste koje se utvrđuju kao ceste koje se koriste
za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim
Zakonom i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu Zakona. Istaknuo je
u obrazloženju pojedine elemente koji su specifični za naše područje.
Po kraćoj raspravi u kojoj se diskutiralo o provedbe odluke i ovlasti prometnih redara:
Odluka o nerazvrstanim cestama na području
je jednoglasno.

Točka

Općine

Ma/inska - Dubašnica usvojena

7.

Odluka o dodjeli posebnog priznanja Općinskog vijeća Općine Ma/inska - Dubašnica

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da se
odluka predlaže radi davanja priznanja Komunalnom društvu Dubašnica za višegodišnji
doprinos u uređenju Općine.
Po kraćoj raspravi:
Odluka o dodjeli posebnog priznanja
usvojena je jednoglasno.

Općinskog vijeća Općine

Točka

Ma/inska - Dubašnica

8.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Općine Malinska-Dubašnica

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik RobertAnton Kraljić koji navodi da je ista
utemeljena na prijedlogu Vijeća Turističke zajednice. Njegov prijedlog bio je da se period
zabrane skrati na kraju turističke sezone te je prijedlog Odluke konačno usklađen u obliku iz
prošle godine.
U kraćoj raspravi diskutirano je o problematici zabrane izvođenja radova, vrstama
radova, periodu zabrane te problemima sa kojima se temeljem ove Odluke susreću kako
turistički djelatnici tako i građevinari.
Po raspravi:
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine
Malinska-Dubašnica usvojena je jednoglasno.
Točka

1.

9.

PITANJA VIJEĆNIKA
Vijećnica Lidija Kovačić zatražila je informaciju od Načelnika dali se je u Županiji informirao
oko mogućnosti financiranje Glazbene škole Mirković u koja djeluje u Malinskoj na način
kako financira Glazbenu školu lvan Matetić Ronjgov u Krku. Načelnik je odgovorio da je
zatražio informacije u Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje PGŽ gdje je dobio informaciju
da Županija financira samo škole čiji je osnivač Županija.
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2.

Vijećnica

3.

Vijećnica

1 S. prosinca 2016.

Lidija Kovačić postavila je pitanje tko je nabavio električni osobni automobil koji
koristi Općina, po čemu je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić odgovorio da će pisani
odgovor dostaviti pismeno.
Kovačić

je zatražila informaciju zašto joj je dostavljen materijal na ovoj
sjednici koji se odnosi na poslovanje Komunalnog društva. Odgovorio je Općinski načelnik
Robert Anton Kraljić da je materijal dostavljen temeljem rasprave sa prošle sjednice i
primjedbu vijećnice Lidije Kovačić na način dostave neovjerenih informacija. Radi navedenog
materijal je dopunjen i dostavljen u ovjerenom obliku od strane predstavnika Komunalnog
društva.
Lidija

Vijećnica

Lidija Kovačić zahvalila je na dostavi informacije o parkirnim mjestima, što je
tražila u protekle tri godine, ali joj nije joj dostavljen traženi ugovor između Općine i
Komunalnog društva. Vezano na dostavljeni materijal i podatke traži da se uskladi
poslovanje Komunalnog društva u djelu isplate naknade koju KD vrši prema Općini, budući
prihod društva nije oporezovan.

što se tiče uspješnosti poslovanja konstatira da dostavljeni podaci ne sadrže ulaganja koja su
izvršena u nasip i ako se u obzir uzme neplaćeni porez, rezultat poslovanja pokazuje rezultat
od 636,00 kn u 2014. godini i 553,00 kn u 2015. godini, po parkirnom mjestu, što je daleko
ispod onoga što je Općina prihodovala prema prošlom modelu, a kada je po parkirnom
mjestu ostvarivala čisti prihod od 850,00 kn uz manje cijene parkinga i 15 dana kraći period
naplate.
U odgovoru na komentare vijećnice Kovačić, općinski načelnik Robert Anton Kraljić, uputio je
da se za tumačenje financijskih podataka obrati Komunalnom društvu. Vezano na
legalnost naplate naknade od ostvarenog prihoda navodi da je izvršena unutarnja kontrola i
zatraženo mišljenje porezne savjetnice, čime je potvrđeno da nema propusta.

vijećnicu

Za sve druge informacije koje nije dobila ponovno upućuje vijećnicu da se obrati sa
zahtjevom za dostavom podataka temeljem prava na pristup informacijama. što se tiče
optužbi za neplaćanje poreza poziva vijećnicu da se obrati nadležnim institucijama.
U odgovoru vijećnica Lidija Kovačić navodi da neće podnositi nikakve prijave, te da zahtjev
za usklađenjem poslovanja sa zakonom upućuje Općinskom načelniku kao odgovornoj osobi.
što se tiče dostave informacija upućuje primjedbu predsjedniku Vijeća te navodi da neće
valjda kao vijećnica podnositi zahtjeve za pristup informacijama kada bi navedeno pravo
trebala ostvariti kao članica predstavničkog tijela, te se nada da će joj se omogućiti pristup
zatraženim nalazima revizije i porezne savjetnice.
Načelnik

Robert Anton Kraljić navodi da mu ne

znači

mnogo to što mu vijećnica priča jer ona
još uvijek, nakon tri godine, nije objasnila gdje je sjela prva uplata komunalnog doprinosa za
izgradnju stambenog objekta bivšeg Općinskog načelnika i navodi da općinske službe u
protekle tri godine nisu uspjele pronaći navedenu uplatu.
Predsjednik vijeća prekinuo je danju raspravu po navedenoj temi.
4.

Vijećnik

Spicijarić

postavio je pitanje koje su njemu postavili vlasnici stambenog
objekta u Dubašljanskoj ulici pored župne crkve, kojima je prilikom izvođenja radova na kući
prouzročena šteta na objektu, dali Načelnik ima informacije o tome.
Anton

Općinski načelnik

Robert Anton

Kraljić

je odgovorio da

će

ispitati

slučaj

sa Ponikvom kao

investitorom.
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S.

Vijećnik

6.

Vijećnik

15. prosinca 2016.

Anton Spicijarić postavio je pitanje Načelniku dali ima nekih informacija o slučaju
Gradina, na što je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić je odgovorio da trenutno ne može
davati informacije jer se po navedenom predmetu vode određeni istražni postupci koji mu
onemogućuju davanje izjava.
načelnik

Zdenka Cerović zaželio prisutnim vijećnicima sretan Božić i Novu godinu.
se je pridružio čestitkama i najavio još jednu sjednicu sa domjenkom.

Općinski

Vijećnik

Anton Spicijarić se je osvrnuo na rad u protekle 3 godine mandata i izrazio je
žaljenje što konstruktivan doprinos njegove liste nije uvažavan već se sve svodi na
preglasavanje, radi čega smatra da nema potrebe održavati svečane sjednice.
/')

Zapisnik sastavio:
Bernard Cvelić

Sjednica je

zaključena

Zapisnik usvojen na sjednici 23.3.2017.
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