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ZAPISNIK
29. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 25. travnja 2016. godine
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 19:00 sati te je utvrdio da ne
postoji kvorum jer je prisutno šest (6) vijećnika. Predsjednik je sukladno odredbi poslovnika
zakazao novi početak sjednice u 19:30 sati.
Ponovljeno otvaranje sjednice započeto je u 19:30 sati kada je predsjednik Vijeća Zdenko
Cerović utvrdio da postoji kvorum od sedam (7) vijećnika. Odsutni su bili članovi Vijeća: Anton
Spicijarić, Lidija Kovačić, Kristina Kirinčić, Mate Spicijarić, Marijan Valković i Mišetić Sanja.
Sjednici su osim vijećnika prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik
Općinskog načelnika Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić.
Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović obavijestio je nazočne da je tijekom dana zaprimio
pismenu predstavku vijećnika opozicije u kojoj su dali prigovor na dosadašnji rad na sjednicama
Vijeća i primjedbe na dnevni red ove sjednice (završni račun, rebalans, izgradnja vrtića, Odbor za
prostorno uređenje, Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti). [z razloga navedenih upredstavci
oporbeni vijećnici neće sudjelovati u radu 29. sjednice.
Dopunu dnevnog reda predložio je Općinski načelnik na način da točka 7. - Odluka o
osnivanju Poduzetničke zone K-l Sveti Vid - sjever mijenja u točka 7.1 - Odluka o osnivanju
Poduzetničke zone K-l Sveti Vid - sjever i dodaje se nova točka 7.2 - Odluka o osnivanju
Poduzetničke zone K-3 Barušići.
Druga dopuna odnosi se na novu točku 14. sa pod-točkama kako slijedi:

14. PROMET
14.1 Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Dubašnica
14.2 Odluka o javnim parkirolištima na kojima se vrfi.naplata na padručju Općine MalinskaDubašnica
14.3 Pravilnik o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini
naknade za parkiranje

Z9. sJedni ca Op ći n s kog viJe ć a

ZS. travnJa ZOl6.

Na dnevni red nije bilo primjedbi te usvojen sa navedenim dopunama kako slijedi:
1) IZV]E~TA]I NAČELNIKA
1. Izvje!taj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
2. Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju
2) ZA VR~NI OBRAČUN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU
1. Izvje!taj o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
3. Zaključak o prihvaćanju Izvje!ća o izvrlenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
4. Zaključak o prihvaćanju Izvje!ća o izvrlenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
3) I.IZM]ENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU
1. I. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu
2. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine
3. I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
4. I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.
godinu
4) Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Malinska-Duba!nica za razdoblje 2015.-2020. godine
5) Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za prostarno planiranje i za!titu okoli!a
6) Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine
Malinska-Duba!nica
7) PODUZETNIČKE ZONE
1. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-l Sveti Vid - sjever
2. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 Baru!ići
8) Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
9) Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata
10) IMOVINSKI PREDMETI
1. Odluka otkupu zemlji!ta za potrebe lovačkog doma Sv. Vid
2. Grdine
11) Revizija Procjene ugroienosti civilnog stanovni!tva, materijalnih i kulturnih dobara i okoli!a od
katastrofa i velikih nesreća na području Općine Malinska-Duba!nica i Revizija Plana za!tite i
spa!avanja Općine Malinska-Duba!nica
12) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
13) Odluka o sufinanciranju programa pred!kolskog odgoja i obrazovanja
14) PROMET
1. Odluka o dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska - Duba§nica
2. Odluka o javnim parkirali!tima na kojima se vrli naplata na području Općine Malinska-Duba!nica
3. Pravilnik o javnim parkiralWima na kojima se vrli naplata, načinu naplate parkiranja i visini
naknade za parkiranje
15) Vijećnička pitanja
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29. sjednica

Općinskog vijeća

25. travnja 2016.

Točka

•

1.

IZVJEŠTAJI NAČELNIKA
1.

Izvjelmj o radu

Općinskog načelnika

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.god.

Kraće dodatno obrazloženje o Izvještaju o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2015. godine dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Izvještaj je dostavljen u pisanom
obliku u materijalima za sjednicu.

lzvje§će načelnika je jednoglasno

2.

usvojeno bez rasprave.

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. informacija o dovršetku radova na dogradnji učionice u osnovnoj školi
2. informacija o poduzetim mjerama po predmetu uknjižbe vlasništva na djelu područja
Gradine od privatnih osoba - prijedlog za uknjižbu vlasništva odbijen i predmet predan
nadležnim državnim institucijama na postupanje
3. informacija o zaključenom moguće štetnom ugovoru iz 2004. godine sa Zavodom za
fotogrametriju prema kojemu Općina treba financirati postupke ispravaka geodetskog
elaborata obnove zemljišnih knjiga po ispravnim postupcima
4. informacija o okupu dijela parcele u ulici Nikole Tesle (parkiralište restorana Bukarica) u
svrhu izgradnje prometnice Nikole Tesle· Markat
5. informacija o sporu pri Trgovačkom sudu u Rijeci između RH i Općine vezanom za plažu
ispred Blue Waves Resorta
6. informacija o geodetskom snimanju "Male Kale"
7. informacija o pripremi projekta izgradnje podzemnih kontejnera za otpad na dvije
lokacije u centru Malinske (Ponikve d.o.o.)
Točka

2.

Završni obračun proračuna za 2015. godinu

Nakon uvodnog obraćanja Općinskog načelnika Roberta Antona Kraljića, prijedlog
Završnog obračuna proračuna za 2015. godinu prezentirala je Dina Šepčić predstavnica Odsjeka
za proračun i financije za Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna. U Odsjeku su službenici
podijeljeni svaki oko dijela posla te navodi da je konačni materijal pregledala tek preko vikenda.
Pregledom je utvrđeno da u tabeli završnog izvještaja nedostaje ostvarenje 2014. godine budući
da programski navedeno nije bilo popraćeno u novom programu i taj podatak se nije mogao
generirati iz novog programa. Zbog navedenog za Vijeće je pripremljen je ispravak materijala.
Službenik Luka Drpić je tijekom dana ručno dopunio tabel u završnog izvještaja ostvarenjem za
2014. godinu. I još postoji jedan detalj u posebnom dijelu proračuna na rashodovnoj strani plan se

iskazuje na 3. razini a ostvarenje na 4. razini. Udostavljenom materijalu iskazano je na 3. razini.
Zbog iskazanih nedostataka Općinski načelnik navodi da će materijal povući na doradu i
ispravak, zbog čega se određeni projekti neće moći do sezone realizirati jer se neće moći
pripremiti rebalans.
Točku

usvajanja Završnog obračuna
povukao sa dnevnog reda radi Ispravka.
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Točka

•

3.

I. Izmjena I dopuna Proračuna za 2016. godinu
Tolka usvajanja I. Izmjene I dopune proračuna za 2016. godinu je povučena sa
dnevnog reda radi usklađenja sa Zavrln/m obračunom proračuna za 2015. godinu.
Točka

4.

Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Mallnska-Dubafnlca za razdoblje 2015.-2020.

Kratko obrazloženje
uslijedila rasprava.

točke

Strategija razvoja
usvojena je jednoglasno.

Općine

dao je

Općinski načelnik

Robert Anton

Kraljić

po

čemu

nije

Mallnska-Dubafnlca za razdoblje 2015.-2020. godinu

Točka

S.

Odluka o osnivanju i Imenovanju Odbora za prostorno planiranje I zaftltu okoIIla

Uvodno obrazloženje postupka donošenja Odluke o osnivanju i imenovanju Odbora za
prostorno planiranje i zaštitu okoliša dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. On navodi da
se je po navedenoj točki sastao Odbor za izbor i imenovanja koji je većinom glasova prihvatio
prijedlog imenovanja koji je predložio Općinski načelnik. Oporbena lista podnesla Odboru za
izbor i imenovana prijedlog za imenovanje dva člana odbora.
Uslijedila je kraća rasprava u kojoj su se o prijedlogu očitovali svi vijećnici. Stav većine
vijećnika je da je predloženo kvalitetno rješenje i stručne osobe.
Vijećnik Zdenko Cerović smatra da se je trebalo udovoljiti prijedlogu oporbe da se u
Odbor imenuju i članovi po njihovom prijedlogu.
Odluka o osnivanju I imenovanju Odbora za prostorno planiranje I zaltitu okolIfa
usvojena je sa 6 glasova za i glasom 1 protiv.
Točka

6.

Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika
koji se financiraju Iz Proračuna Općine Mallnska-Dubafnlca

Kratko obrazloženje prijedloga odluke dao je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Bernard Cvelić. Radi se o usklađenju sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti kojim je propisano
da da pogrebnik obavlja poslove preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka od
mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine ako nije moguće utvrditi uzrok smrti bez
obdukcije. Navedeni poslovi obavljaju se temeljem ugovora o povjeravanju poslova prijevoza
pokojnika sklopljenog s jedinicom lokalne samouprave sukladno provedenom natječaju. Trošak
prijevoza tih osoba snose jedinice lokalne samouprave.
Odluka je jednoglasno usvojena bez rasprave.
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latka 7 .

•

POSLOVNE ZONE
1.

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-l Sveti Vid - sjever

Kratko obrazloženje o prijedlogu Odluke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić.
Donošenje odluke o osnivanju poduzetničke zone preduvjet je za upis poduzetničke zone u
Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture, ali i uvjet za prijavu za sufinanciranje na
razne natječaja na nacionalnoj i županijskoj razini što je razlog predlaganja ove Odluke.
Odluka je jednoglasno usvojena bez rasprave.
2.

Odluka o osnivanju Poduzetničke zone K-3 8aru~/ćl

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je
obrazloženjem po prethodnoj točki .

Općinski

načelnik

Robert Anton

Kraljić

sa

Odluka je jednoglasno usvojena bez rasprave.

latka 8 .
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

Kratko obrazloženje je dao Općinski načelnik koji navodi da se Predlaže se Vijeću
usvajanje nove Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti radi reguliranja radnog vremena ugostiteljskih
objekata na području Općine Malinska - Dubašnica u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj
djelatnosti i mišljenju Turističkog vijeća Turističke zajednice.
Neslaganje sa prijedlogom nove Odluke i mišljenjem Turističkog vijeća Turističke
zajednice iznesao je vijećnik Zdenko Cerović koji smatra da je dosadašnja odluka u dovoljnoj
mjeri dala mogućnosti obavljanja djelatnosti ugostiteljskim objektima. Daljnjim produženjem
dozvoljenog vremena obavljanja djelatnosti narušava se javni red i mir, te donosi štetu
iznajmljivačima.

U raspravi su utvrđene određene greške i neusklađenost sa prijedlogom
zajednice radi čega se Odluka upućuje na doradu.

Turističkog

vijeća Turističke

Odluku je predlagatelj povukao na doradu.

latka 2.
Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata

Obrazloženje prijedloga dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Navodi da se
navedenom dopunom određuju sve lokacije na kojima se postavljaju montažni objekti radi
udovoljavanja minimalno tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti. Nadležni ured traži
suglasnost lokalne samouprave da se na određenim površinama smiju postavljati privremeni
objekti (u smislu Zakona o prostornom uređenju), a kako Prostorni plan dozvoljava postavu istih
samo na javnim površinama, nemamo osnova za izdavanjem takve suglasnosti ukoliko se ne
uvrste Plan lokacija. Radi se o lokacijama koje su u javnoj uporabi a daju na korištenje temeljem
drugih osnova (koncesijska odobrenja, lučko područje - ŽUC)
Po kraćoj raspravi prijedlog Odluke povučen je na doradu.
Odluka je jednoglasno usvojena bez rasprave.
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•

lO.

IMOVINSKI PREDMETI

l.

Prijedlog Odluke o otkupu zemljlfta za potrebe lovačkog doma Sv. Vid

Prijedlog odluke povukao je sa dnevnog reda predlagatelj Općinski načelnik Robert Anton
Kraljić, do sjednice na kojoj će biti prisutan vijećnik Anton Spicijarić koji je zastupnik
prodavatelja u navedenom postupku.
Prijedlog Odluke je povučen od predlagatelja.
2.

Suglasnosti na Idejno rje!enje I zamjenu zemljlfta

Kratko obrazloženje prijedloga dao je Općinski načelnik. Sukladno zaključku sa prošle
sjednice Vijeća izrađeno je idejno rješenje za zamjenu zemljišta i uređenje parka na području
Grdine i prijedlog rješenja za zamjenu zemljišta.
U kraćoj raspravi vijećnici su podržali predloženo idejno rješenje
Vijeće jednoglasno daje Suglasnost na Idejno
Izrađeno od tvrtke PLAN-CONSULTING d.o.o.

rješenje uređenja z.t. 651 ko. Bogović,
Iz Hreljina, te na prijedlog zamjene
zemljlfta I to dijela z.t. 651 ko. Bogović za dio z.t. 622/2 ko. Bogović, te ovlašćuje
Općinskog načelnika za provedbu Ugovora o zamjeni.
Točka

ll.
Revizija Procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih I kulturnih dobara I
okoliša od katastrofa I velikih nesreća na području Općine Malinska-Dubašnica I Revizija
Plana zaštite I spašavanja Općine Malinska-Dubašnica
Obrazloženje točke dao je pročelnik JUO-a Bernard Cvelić. Radi usklađenja sa novim
Pravilnikom o izradi izradu Procjena ugroženosti i Planova zaštite i spašavanja pristupilo se
usklađenju navedenih dokumenata. Elaborate je izradila ovlaštena tvrtka DSL d.o.o. iz Rijeke a na
iste je ishođena suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
Točka

12.
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
Obrazloženje je dala službenica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Cvelić. Navodi da se
predlaže izmjena i dopuna kojom se želi omogućiti stipendiranje studenata na
poslijediplomskom studiju te se istom propisuju uvjeti i mjerila za dodjelu stipendije.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
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•

13 .

Odluka o sujinandranju programa predlkolskog odgoja I obrazovanja

Obrazloženje je dala službenica Jedinstvenog upravnog odjela Katica Cvelić. Odluka o
sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Malinska-Dubašnica
donosi se radi reguliranja ostvarivanja prava roditelja - korisnika na sufinanciranje boravka
djeteta u dječjem vrtiću, posebice one djece koja ne pohađaju područni vrtić Malinska već su
zbog nedostatka kapaciteta primorani koristiti usluge drugih područnih vrtića Dječjeg vrtića
Katarina Frankopan ili pak usluge vrtića drugih osnivača. Odluka također pokriva djelatnost
čuvanja djece/dadilje.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
ToČka

H.

PROMET

l.

Odluka o dopuni Odluke o uredenju prometa u Općini Malinska - DubalnIco

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa ukratko je obrazložio zamjenik
Općinskog načelnika Miroslav TopiĆ. Navodi da se ovim prijedlogom Odluke predlaže novi
prometni režim pojedinih prometnica i to dijela ulice Kralja Tomislava i dijela Riječke ulice,
gdje se uvodi jednosmjerni promet Navedeno je inicirano višegodišnjim traženjima
stanovnika ovih ulica. Na prijedlog Odluke ishodovana je prethodna suglasnost nadležnog
ureda MUP-a.
Odluka o dopuni Odluke o uredenju prometa usvojena je jednoglasno bez rasprave.
Z.

Odluka o javnim parklralildma na kojima se vrli naplata na području
Dubafnlca

Općine

Malinska-

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je zamjenik Općinskog načelnika Miroslav TopiĆ.
Dvogodišnjim iskustvom u naplati parkiranja koje vrši naše komunalno društvo uočene su
određene nepravilnosti, te je od strane tvrtke Pro Via j.d.o.o. izrađen prometni elaborat za
sva parkirališta pod naplatom kako bi navedene nepravilnosti ispravile, te poboljšala
Sigurnost prometovanja na samim parkiralištima.
Na prijedlog Odluke ishodovana je prethodna suglasnost nadležnog ureda MUP-a.
Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave.
3.

Pravilnik o javnim parkIraliltima na kojima se vrli naplata, načinu naplate parkiranja;
visini naknade za parkiranje

Kratko obrazloženje prijedloga pravilnika dao je zamjenik Općinskog načelnika Miroslav
Navedeni akt u odnosu na dosadašnje stanje uvažava promjene na lokacijama
parkirališta pod naplatom. Evidentira se naplata parkiranja na novim parkiralištima u ulici
Frana Supila, te u ulici Kralja Tomislava a lokacija na Jazu se ukida zbog nemogućnosti
daljnjeg zakupa prostora. Ukupan novi broj parkirnih mjesta pod naplatom iznosio bi 401
parkirno mjesto.

TopiĆ.

Pravilnikom se predviđa oslobađanje od plaćanja naknade za parkiranje vozilima na
električni pogon u svim zonama kao i vlasnicima vozila s prebivalištem na području Općine
koja su registrirana na području PP Krk u 2. zoni.
Prometnim elaboratom izrađenim od tvrtke Pro Via j.d.o.o. na
predviđena je izgradnja punionice za električnih vozila.
Vijeće jednoglasno
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15.
PITANJA VIJEtNIKA
Pod točkom dnevnog reda nije bilo pitanja ni rasprave.
Zapisnik sastavio:
Bernard Cvelić

Sjednica je

zaključena

u 20 : 55

Zapisnik usvojen na sjednici 12. svibnja 2016.
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