REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA

OP Ć INSKO VIJE ĆE
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Malinska, 20. lipnja 2018.

ZAPISNIK
5, sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 1. prosinca 2017. godine
Sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća Mirjana Maršić u 18:35 sati te je utvrdila da
postoji kvorum. Odsutni su bili vijećnici Goran Gajzler, Ivica Žgombić i Zdenko Cerović.
Osim vijećnika sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik
Općinskog načelnika Miroslav Topić i pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić.
Uvodno se je predsjednica Vijeća kratko po pitanju tragične smrti generala Slobodana
Praljaka izrazila zahvalu svim braniteljima, te je zatražila od vijećnika da minutom šutnje odaju
počast svim stradalim.
Održana je minuta šutnje i nakon toga kratka pauza.
Po nastavku sjednice Općinski načelnik povukao je predloženu točku dnevnog reda
Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca na doradu. Ujedno se predlaže uvrštenje u
dnevni red Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i
spašavanja za područje Općine Malinska-Dubašnica.
Po dnevnom redu je promijenjen redoslijed točaka te je utvrđen kako slijedi:
1. Informacija o realizaciji projekta izgradnje novog dječjeg vrtića
2. PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
2.1. Odluka o IIL izmjeni i dopuni Proračuna za 2017. godinu
2.2. Odluka o IL izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine
2.3. Odluka o IV. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2017. godinu
2.4. Odluka o IIL izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2017. godinu
2.5. Odluka o IL izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka za 2017.
godinu
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
4. Odluka o dodjeli novčane nagrade za ostvarene sportske uspjehe
5. IMOVINSKI PREDMETI
5.1. 0dluka o otkupu zemljišta u naselju Malinska
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora Općine
Malinska-Dubašnica
7. Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska - Dubašnica
8. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
9. Zaključak o projektu izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju
10.Vijećnička pitanja
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Točka 1.
Informacija o realizaciji projekta izgradnje novog dječjeg vrtića
Po vijećničkom pitanju o izgradnji novog dječjeg vrtića vijećnicima je dostavljena pisana
informacije po čemu je dodatno obrazloženje dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić.
Vijećnik Anton Spicijarić zahvaljuje na dostavljenoj informaciji te navodi da se model
financiranja predstavlja kao da je financiran sredstvima države s osnove sredstava ustupljenog
poreza na dohodak i kredita. Točno je da su navedena sredstva, sredstva Općine, tako da je
projekt u cijelosti financirala Općina.
Predsjednica Vijeća Mirjana Maršić izrazila je žaljenje što se država nije uključila u
financiranje ovoga važnoga projekta. Rezultati natječaja za davanje potpora, na koji se je
kandidirala Općina Malinska-Dubašnica, govore da se projekti financiraju po stranačkom ključu
jer se sredstva dodjeljuju HDZ-ovim općinama. Izrazila je žaljenje što kolege vijećnici iz HDZ-a
nisu lobirali za dobivanje potpore.
Općinski načelnik nastavno na izlaganje vijećnice Mirjane Maršić navodi da se Općina
uredno aplicira na sve dostupne natječaje, ali da ne uspijeva što zbog izmjena pravila
financiranja, zbog stupnja razvijenosti Općine ali i navedene stranačke pripadnosti.
Vijećnik Anton Spicijarić odgovara da je obraćenje predsjednice Vijeća i Općinskog
načelnika neutemeljeno i da se za ovakav razgovor svi trebaju bolje se pripremiti. Navodi da je
spreman kao član HDZ-a iskoristiti svoj utjecaj, ali navodi da ga nitko iz vodstva Općine po tome
nikada nije ništa pitao. Navodi da je u svom mandatu Općinskog načelnika za Općinu i otok Krk
jako puno doprinesao, kako u vremenima HDZ-ove središnje vlasti tako i vremenu kada je
državom upravljala koalicijska vlast. Pomoglo se je i svim otočkim općinama bez obzira, na
stranačku pripadnost. Razlog nedobivanja sredstava su kriteriji natječaja što je prije spomenuo i
Općinski načelnik. Uostalom sredstva koja se raspoređuju ovom natječajem su vrlo skromna.
Dalje navodi kako svaka vlast na određeni način dijeli nešto više sredstava svojima i tome je
dobar primjer kako naša Županija danas dijeli sredstva lučkim upravama. Rezultat toga je
odnosa aktualne općinske vlasti prema oporbi gdje ne postoji korektan odnos (npr. imenovanje
odbora).
Točka 2.
PRORAČUN OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2017. GODINU
Po prijedlogu 3. izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu kraće pojašnjenje dao je
Općinski načelnik. Uz prijedlog su naknadno uvrštena 2 amandmana. Radi se o određenom
usklađenju pozicija sa planiranom realizacijom do kraja 2018. godine.
Vijećnik Anton Spicijarić navodi da je oporba svoje mišljenje o proračunu već izrazila kod
njegovo donošenje i kroz donošenje izmjena i dopuna, te iste primjedbe i dalje stoje. Nada se da
će se navedene primjedbe uvažiti i poboljšati oblik Proračuna za 2018. godinu.
Postavio je pitanje po pitanju odvjetničkih usluga po pitanju EKI-a koje su vrlo visoke, dali
se radi o otočkom projektu i dali to ide kroz Ponikvu kako je prije bilo panirano. Načelnik
odgovara da se radi o projektu mimo Ponikve. Radi se ugovoru prema iskustvu ostalih jedinica
lokalne samouprave.
Vijećnicu Lidiju Kovačić također iznenađuje ugovoreni iznos te traži dodatno
obrazloženje kako je ugovoren navedeni posao.
Obrazloženje su dali Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika. Navode kako se
zbog loših ponuđenih uvjeta od Telekoma, angažiralo odvjetnika koji je uspješno vodio postupke
u drugim općinama i temeljem čega će Općina ostvariti puno veću korist.
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Vijećnik Anton Spicijarić ja zatražio na uvid ugovor sa odvjetničkom kućom i pismeno
obrazloženje kako je ovaj po pitanju navedenog posla tekao.
1. Odluka o IIL izmjeni i dopuni Programa gradnje za 2017. godinu usvojena je jednoglasno
(10 glasova za)
2. Odluka o IL izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019,
godine usvojena je jednoglasno (10 glasova za)
3. Odluka o IV. izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu usvojena je jednoglasno (10 glasova za)
4. Odluka o IIL izmjeni i dopuni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. usvojena je jednoglasno (10 glasova za)
5. Odluka o IL izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih
stranaka za 2017, godinu usvojena je jednoglasno (10 glasova za)
Toč ka 3.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika obrazložio je pročelnik Bernard Cvelić. Prijedlogom se predlaže izjednačavanje
koeficijenta administrativnog referenta u pisarnici sa ostalim referentima.
Odluka usvojena jednoglasno bez rasprave (10 glasova za).
Toč ka 4.
Odluka o dodjeli novčane nagrade za ostvarene sportske uspjehe
Uvodno je kraće obrazloženje prijedloga dao Općinski načelnik. Navodi da je sportašica
Ana Znaor koja ima prebivalište u našoj Općini ostvarila u 2017. godini brojne vrhunske sportske
rezultate, za što je u prošlim godinama Općina isplaćivala novčane nagrade. Predlaže da se
sportašica nagradi sa novčanom nagradom u iznosu od 5.000,00 kn.
Po kraćoj raspravi prijedlog je dan na glasovanje.
Odluka je usvojena jednoglasno (10 glasova za).
Toč ka 5.
Odluka o otkupu zemljišta u naselju Malinska
Obrazloženje je dao Općinski načelnik. Radi se o otkupu zemljišta iznad parkirališta
Markat preko kojega se planira izgraditi prometnica, spoj na Kvarnersku ulicu.
Vijećnik Anton Spicijarić postavio je pitanje dali je postojala mogućnost otkupa cijelog
terena. Odgovorio je Načelnik kako će biti moguće otkupiti cijelu parcelu u slijedećoj godini.
Odluka je usvojena jednoglasno (10 glasova za).
Toč ka 6.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora
Obrazloženje je dao Općinski načelnik. Radi se o prijedlogu kojem bi se u Odluci koja je
usvojena na prošloj sjednici ispravljaju određene nedorečenosti.
Odluka je usvojena bez rasprave jednoglasno (10 glasova za).
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Točka 7 .
Odluka o izmjeni i dopuni Socijalnog programa Općine Malinska - Dubašnica
Općinski načelnik dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluke kojom bi se naknada za
opremu novorođene djece povećala kao poticaj demografskoj obnovi. Ovo pravo bi se proširilo i
na posvajanje djece. Ujedno bi se u Odluci izmijenile određene postupovne odredbe.
Vijećnici Lidija Kovačić, Anton Spicijarić i Nikola Turčić prihvatili su prijedlog za povećanje
naknada s time da predlažu drugačiji raspon naknada: za prvo dijete 3.000,00 kn, za drugo
7.000,00kn, za treće 12.000,00 kn za četvrto 18.000,00 kn i za peto i svako daljnje 25.000,00 kn. U
raspravi u koju su se uključili i drugi vijećnici, podržan prijedlog za povećanje ove naknade, te su
predloženi i drugi modaliteti isplate i moguće visine naknade.
Vijećnica Lidija Kovačić navodi da bi se ovom odlukom trebalo definirati kriterije za
ostvarivanje prava na pomoć u kući.
Odluka je vraćena na dodatnu doradu i analizu prema zaključcima iz rasprave
(visina naknade za opremu novorođene djece i dr.).
Točka 8.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Pročelnik Bernard Cvelić dao je kratko obrazloženje prijedloga Odluka o stavljanju izvan
snage Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja. Navodi da novim Zakonom o
civilnoj zaštiti stavljeno u ingerenciju Općinskog načelnika imenovanje Stožera civilne zaštite,
kuju je on već donesao. Kako je do sada važeću Odluku donijelo Vijeće, potrebno je istu staviti
van snage.
Odluka je usvojena jednoglasno (10 glasova za) bez rasprave.
Točka 9.
Zaključak o projektu izgradnje plutajućeg LNG terminala u Omišlju
Općinski načelnik predložio je Vijeću da se zaključkom očituje o stavu Općine Malinska Dubašnica prema realizaciji projekta izgradnje plutajućeg terminala LNG-a u Omišlju. Navedeno
je uvjetovano zaključkom koordinacije kojim se ne podržava izgradnja ovakvog terminala.
U raspravi koja se je provela referiralo se je na namjere industrijalizacije sjevernog dijela
otoka te štetnih posljedica na turizam i ekologiju. Vijećnik Anton Spicijarić navodi da se je
Koordinacija otočkih načelnika već prije očitovala o ovome projektu gdje je o projektu izražena
skepsa oko realizaci je iako je zaključeno da se podržava izgradnja ali na prostoru Dine. Također
navodi kako je županija kroz prostorni plan sjeverni dio otoka Krka žrtvovala za industrijalizaciju
iako se na otoku o tome nikada raspravljalo ni odlučivalo.
Zaključeno je da se u Zaključak doda nova točka 4. koja glasi:
Općina Malinska-Dubašnica protivi se preseljenju luke Rijeka i industrije na sjeverni dio
otoka i u tom smislu je potrebno pristupiti izmjenama i dopuna Prostornog plana Primorsko goranske županije.
Zaključak je usvojen jednoglasno (10 glasova za) sa navedenom dopunom.
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Točka 9.
VIJEĆNIČKA PITANJA

1. Općinski načelnik najavio je slijedeću proračunsku sjednicu Vijeća za 21. prosinac u 17:00
2. Vijećnik Nikola Turčić navodi da mu je na početku sjednice uručen CV arhitekta Marka
Frankovića, po pitanju sa prošle sjednice. Vijećnik je vratio materijal jer u svojoj raspravi nije
tražio navedenu informaciju jer je sam upoznat sa njegovim životopisom, a postavio je
suprotno pitanje dali je Vijeće upoznato sa njegovim životopisom.
3. Vijećnica Lidija Kovačić upozorava da informacija koja je dostavljena vijećnicima sadrži
podatke o dužnicima što nije dozvoljeno zbog zaštite osobnih podataka.
4. Vijećnik Nikola Turčić navodi da nije korektno dostavljati ugovor o gradnji dječjeg vrtića sa
troškovnikom koji je bio po principu ključ u ruke. Iako se radi o njemu konkurentskoj tvrtki
smatra da nije korektno distribuirati materijale koji predstavljaju poslovnu tajnu.
5. Vijećnik Anton Spicijarić navodi da je prema njegovim informacijama potrebno preispitati
odluku o stipendiranju do slijedeće godine.
6. Vijećnik Anton Spicijarić dao je primjedbu na sporu realizaciju postupka obnove zemljišnih
knjiga posebno rješavanje prigovora. Općinski načelnik je rekao da je manji problem nastao
zbog porodiljinog dopusta sutkinje, te je posao nastavljen nakon ponovnog ekipiranja
komisije.
7. Općinski načelnik Robert Anton Kraljić je najavio početak nastavka izgradnje kaRalizacije,
prema Portu i Vantačićima.
Zapisniksastavio:
Bernard C

Predsjednik Vij ca:
Mirjana arš

Sjednica je zaključena oko 23:30 sati.
Zapisnik usvojen na sjednici 31. siječnja 2017.
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