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ZAPISNIK 
10. sjednice Općin skog vijeća Op ćin e Malin ska -Dubaš nica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 16. travnja 2014. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 17:00 sati te je utvrdio da je 
neposredno pred početak sjednice zaprimljena jedna izjava o stavljanju mandata u mirovanje 
(vijećnice Mirjane Gajzler) i dopis Hrvatske demokratske zajednice kojim se određuje za 
zamjenika vijećnice Mate Spicijarić. 

Predsjednik Vijeća obratio se je prisutnom nositelju liste HDZ, HDS, HSP vijećniku Antonu 
Spicijariću i prisutnim članovima liste sa primjedbom na način dostave navedenih izjava i 
obavijesti neposredno pred sjednicu, či me je onemogućeno da se u skladu sa Zakonom i 
Poslovnikom, sazove sjednica Mandatne komisije koja treba utvrditi osnovanost i navedenih 
izjava i konstatirati stavljanje mandata u mirovanje te početak mandata zamjenika člana . Nadalje 
uz dop is kojim se određuje zamjenik vijećnice nije priložen koalicijski sporazum ili izjave 
vijećnika kojim se dokazuje da je podnositelj ovlašten u ime svih stranaka i vijećnika odrediti 
zamjenika člana. Zbog navedenog Predsjednik konstatira da nije moguće utvrditi zakonitost 
mandata Mata Spicijarića kao zamjenika vijećnice Mirjane Gajzler. Budući da je Mate Spicijarić 
prisutan, Predsjednik mu dozvoljava prisustvo na sjednici, bez prava sudjelovanja u radu Vijeća i 
u odlučivanju. 

Predsjednik na kraju poziva predlagatelja da upotpuni svoj dopis sa koalicijskim 
sporazumom ili drugim dokazom kojim se utvrđuje da je ovlašten odrediti zamjenika vijećnika. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali vijećnici Anton Spicijarić, Lidija Kovačić, 

Predsjednik Zdenko Cerović, Općinski načelnik i njegov zamjenik, vijećnik Spicijarić navodi da u 
predaji dokumenata nije pogriješio, te poziva Predsjednika da postupi prema Zakonu, Statutu i 
Poslovniku, te prihvaća odluku Predsjednika. 

Nakon rasprave Predsjednik vijeća utvrđuje da je na sjednici prisutno 11 od 13 vijećnika 
te da postoji kvorum za održavanje sjednice. Nisu bili prisutni vijećnik Pavao Barbiš je opravdao 
izostanak i 13 vijećnik koji nedostaje zbog stavljanja mandata Mirjane Gajzler u mirovanje. 

Osim prisutnih vijećnika sjednici su prisustvovali Općinski načelnik i njegov zamjenik, 
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Bernard Cvelić, voditeljica odsjeka za proračun i 
financije Tonica Brnić, voditelj odsjeka za komunalni sustav Branko Justinić i Mate Spicijarić kao 
gost. 
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Nakon slanja poziva za sjednicu naknadno je vijeću dostavljan prijedlog za dopunu 
dnevnog reda sa točkom: Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate 
parkiranja i visini naknade za parkiranje. Načelnik je obrazložio prijedlog činjenicom da je tek 
jučer zaprimljen odgovor Ureda za upravljanje državnom imovinom kojim nije odobreno Opčini 
davanje zemljišta na Haludovu za organizaciju parkirališta za autobuse. Na predloženu dopunu 
dnevnog reda primjedbu je dao vijećnik Spicijarić koji smatra da nije potrebno žurno usvajanje 
navedene odluke već se ista može uputiti u redovnu proceduru kako bi vijećnici mogli proučiti i 
analizirati prijedlog odluke. Načelnik navodi kako je donošenje Odluke potrebno radi izvršenja 
pripremnih radnji koje Komunalno društvo treba provesti prije početka naplate i radi prilagodbe 
računalnog sistema za naplatu parkiranja, te zbog ishođenja suglasnosti i garancija za uvođenje 
sustava mobilno plaćanje parkiranja. 

Daljnju primjedbu na točku 4. dnevnog reda Zaključak o prihvaćanju projekta Izrade 
prostornih i neprostornih baza "Atlas 14" za Općinu Malinska-Dubašnica imao je vijećnik Spicijarić 
koji smatra da se točka treba drugačije nazvati, te da se pod navedenom točkom daje informacija 
i otvori rasprava o projektu. Pokretanje navedenog projekta će zahtijevati osiguranje sredstava u 
proračunu u većem iznosu, što zaslužuje jednu širu raspravu i dodatna obrazloženja 
predlagatelja. Sami predloženi zaključak nije dovoljan za provedbu navedenog projekta već će 
biti potrebno donijeti dodatne odluke vezane uz financiranje, zaduživanje i dr. Načelnik ne 
prihvaća prijedlog već predlaže dopunu na način da se točka zove Zaključak o prihvaćanju 
projekta javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za Općinu Malinska
Dubašnica. Sa time se nije složio vijećnik Spicijarić jer ukoliko se definira zaključak o prihvaćanju 
projekta javne nabave time se konačno definira prihvaćanje projekta te se prejudicira ishod 
postupka javne nabave. 

Predsjednik je oba prijedloga dao na glasovanje: 

prijedlog vijećnika Spicijarića da se točka 4 definira kao Informacija o navedenoj temi nije 
prihvaćen sa 4 glasa za i 7 protiv 

prijedlog Općinskog načelnika da se točka 4 definira kao Zaključak o prihvaćanju projekta 
javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza podataka za Općinu Malinska-Dubašnica 
usvojen je sa 7 glasova za i 4 protiv. 

Dnevni red prihvaćen sa dopunom kako slijedi: 

1) Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

2) Polugodišnji izviještaj o radu načelnika Općine Malinska - Dubašnica 

3) GODiŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2013. GODINU 

1. Godišnji obračun Proračuna općine Malinska-Dubašnica za 2013. godinu 
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu 
3. Izviješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu 
4. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu 

4) Zaključak o prihvaćanju projekta javne nabave Izrade prostornih i neprostornih baza 
podataka za Općinu Malinska-Dubašnica 

5) I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU 

1. l. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu 
2. ll. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
3. l. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
4. l. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 
5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu 
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6) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 
Malinska-Dubašnica 

7) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu na javne površine Općine Malinska-Dubašnica 
8) IMOVINSKI PREDMETI 

1. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju z.č. 1315/1 u k.o. Sv. Anton u svrhu formiranja 
građevinske parcele 

2. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice i parkirališta u predjelu Rova 
3. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta u svrhu formiranja okućnica, 

prometnice i javne površine 
4. Odluka o prihvaćanju ponude za darovanje u svrhu formiranja javnog puta u naselju Porat 
5. Informacija o procjeni objekata u Malinskoj na adresama Dubašljanska 78 i Kralja 

Tomislava 65 

9) Damir i Miljenka Toplek, Čakovec - Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa 
10) Informacija o zahtjevu zakupnika poslovnih prostora u poslovnom centru Markat za 

smanjenjem cijene zakupa poslovnih prostora 

11) Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Malinska
Dubašnica 

12) Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu 

13) Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini 
naknade za parkiranje 

14) Vijećnička pitanja 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice 

Na zapisnik sa 9. sjednice dvije primjedbe imao je vijećnik Anton Spicijarić. U točki 1. kod 
prezentacije idejnog projekta dječjeg vrtića nije evidentirano da je postavljeno pitanje vijećnika 
Spicijarića dali je kod izrade projekta analizirana mogućnost smještaja vrtića na širem području 
na što je odgovoreno da je razmatrana samo ova lokacija određena projektnim zadatkom a ne 
šire područje. Druga primjedba se odnosi na točku 4. točka 2. gdje je Načelnik kod prezentacije 
projekta uređenja parka u centru Malinske naveo iznos investicije što nije evidentirano 
zapisnikom te predlaže da se zapisnik dopuni sa navedenim. 

Predloženi zapisnik je usvojen jednoglasno sa navedene dvije dopune. 

Točka 2. 

Polugodišnji izviještaj o radu načelnika Općine Malinska - Dubašnica 

U skladu sa odredbom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Općinski 
načelnik podnesao je Vijeću Izviještaj o radu u proteklom razdoblju do 31. 12.2013. godine. 
Navedeno izviješće je u pisanom obliku podijeljeno vijećnicima, a u kraćim crtama dano je 
usmeno obrazloženje. 

Predloženo izviješće usvojeno je sa 7 glasova za i 4 protiv. 
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Točka 3. 

GODIŠNJI OBRA tUN PRORA tUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2013. GODINU 

Obrazloženje točke Godišnjeg obračuna Proračuna za 2014. godinu i pratećih odluka o 
raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu, Izviješća o izvršenju Programa izgradnje 
komunalne infrastrukture za 2013. godinu i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 
2013. godinu dali su Tonica Brnić, voditeljica odsjeka za proračun i financije i Općinski načelnik 
kroz pregled i dodatna obrazloženja po pojedinim pozicijama. 

Komentar Godišnjeg obračuna dao je vijećnik Spicijarić koji navodi da je zadovoljan 
ostvarenjem proračuna posebno na prihodovnoj strani čime je potvrđeno kvalitetno višegodišnje 
planiranje proračuna što je dobra podloga za budućnost. Jedino ima primjedbu na izvršenje 
programa koje je nezadovoljavajuće i na što je upozoravao kod zadnjeg rebalansa. Napominje da 
je proračun Općine kod primopredaje ostavljen novoj vlasti u vrlo dobrom stanju što je potvrdio 
i Općinski načelnik. 

Predloženi Godišnji obračun Proračuna za 2014. godinu i prateće odluke o raspodjeli 
rezultata poslovanja za 2013. godinu, Izviješće o izvršenju Programa izgradnje komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu i Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne 
infrastrukture za 2013. godinu usvojeni sujednoglasno. 

Točka 4. 

Zaključak o prihvaćanju projekta javne nabave Izrade prostornih 
i neprostornih baza podataka za Općinu Malinska-Dubašnica 

Općinski načelnik obrazložio je prijedlog zaključka po navedenoj točki dnevnog reda. 

Navodi da je nastavno na zaključeni Okvirni sporazum o izradi baze prostornih i 
neprostornih podataka otoka Krka koji su zaključili Ponikve d.o.o. kao naručitelj i Geodetski 
zavod Rijeka d.o.o. kao izvršitelj ugovorenih radova, te sve jedinice lokalne samouprave otoka 
osim Općine Malinska-Dubašnica, sa izvođačem krajem 2013. godine ugovorio probnu izmjeru 
dva područja Općine i početkom 2014. godine probnu izmjeru još jednog područja u cilju 
utvrđivanja opravdanosti pokretanja navedene izmjere i na području naše Općine . Navedeni 
posao probne izmjere je ugovoren izravno sa izrađivačem jer se radi o radovima male vrijednosti 
u smislu Zakona o javnoj nabavi. 

Rezultati probnih izmjera potvrđuju opravdanost pokretanja projekta izmjere cijelog 
područja naše Općine u cilju dobivanja ažurnih i točnih podataka o svim nekretninama na 
području Općine i usklađenja baza podataka na području cijelog otoka radi stvaranja jedinstvene 
baze podataka otoka kroz Ponikve. Također se temeljem rezultata izmjere ostvaruje kvalitetnija 
naplata prihoda i s time se iskazuje financijska opravdanost projekta. 

Prema troškovniku projekta "Izrada prostornih ineprostornih "ATSLAS 14" od 
Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. za Općinu Malinska - Dubašnica prOcijenjena vrijednost nabave 
je 3.097.500,00 kn a projekt bi se realizirao kroz 4 godine. Skupština Ponikve d.o.o. prihvatila je 
da će Ponikve sudjelovati u finanCiranju projekta kao i u ostalim jedinicama sa 30% iznosa tako 
da iznos projekta koji će financirati Općina biti u konačnici manji. 

Primjedbu na pokretanje navedenog projekta imao je vijećnik Spicijarić koji uvodno 
napominje da je Općina Malinska-Dubašnica od ustrojavanja Općine radila na ažuriranju 
podataka o nekretninama te se je organiziralo u više navrata popise objekata. Rezultat toga je taj 
da Općina Malinska-Dubašnica ima u svojim bazama najažurnije podatke o nekretninama na 
otoku što je bilo vidljivo kod pokretanja projekta izmjere otoka i usporedbe površina komunalne 
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naknade na otoku. S tog osnova kao druge jedinice imaju manje ažurne podatke Općina 
Malinska-Dubašnica sudjeluje u financiranju projekata Ponikve na osnovu udjela u 
kvadraturama u većem iznosu od općina koje imaju loše evidentirane površine. Sama ponuđena 
cijena izmjere bila je neopravdano visoka i postupak je bio vrlo netransparentan što je potvrdio i 
postupak poništavanja javne nabave od Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave 
(OKOM) te kazna koju je naše komunalno društvo Ponikve platilo po navedenom rješenju 
Komisije. 

Izražava sumnju u procjenu navedenu u troškovniku jer je bazirana na prvim procjenama 
za cijeli otok čija je vrijednost na temelju provedene javne namjene prepolovljena. Isto tako 
obračun je baziran na procijenjenoj površini od oko 700.000 m2 a nije uzeta u obzir površina 
koju već imamo u evidenciji. Gledajući površinu evidentiranu u sadašnjoj bazi podataka i 
procijenjeno povećanje površine, potencijalni prihod od povećanja komunalne naknade ne 
pokriva troškove izmjere kroz duži niz godina, te stoga projekt nema financijsku opravdanost. 

Daljnji problem je u kvaliteti podataka koji se dobivaju izmjerom jer se ponuđena vrši 
vanjskom izmjerom objekata te umanjenjem za određene postotke čime se dobiva propisana 
neto površina objekta. Međutim u arhivi Općine sa nalaze projekti izgradnje svih objekata 
temeljem komunalnih doprinosa, kupoprodaja, legalizacije bespravnih objekata i dr. koji su u 
potpunosti točni. Moguće je kvalitetno, učinkovito i puno povoljnije organizirati da vlastite 
službe izvrše ažuriranje baze podataka temeljem dostupnih točnih podataka. 

Rezultati potencijalne izmjere biti će manje točni od sadašnjih podataka i podataka koji se 
već nalaze u dokumentaciji koja je arhivirana u Općini. Unatoč tome što će se posao naručiti od 
vanjskog izvođača veliki posao potpasti će i na Općinske službe koje će morati izvršiti kontrolu i 
usporedbu navedenih podataka. 

Činjenica da će Ponikve sudjelovati u financiranju projekta sa 30% iznosa ne znači 
umanjenje udjela Općine jer navedena sredstva Ponikve se OSiguravaju iz udjela Općine u 
Ponikvi tako da iz toga osnova nema uštede. Nadalje sudjelovanje Ponikve u projektu koje 
koriste bazu za obračun komunalnih usluga nije opravdano jer se komunalne usluge (smeće, 
voda, odvodnja) prema zakonu ne smiju obračunavati prema površini objekta već prema količini 
jedinice sluge (smeća, vode .. ). Ponikve stoga nemaju osnovu ni potrebu prikupljanja ovoh 
podataka. 

Zbog navedenih razloga se Općina Malinska-Dubašnica u prijašnjim godinama nije 
priključila "izmjeri otoka" a posebno zbog vrlo visoke cijene izmjere, financijske neopravdanosti i 
ostalih navedenih dubioza koje se vežu uz projekt. 

Dalje napominje i upozorava da u važećem proračunu nisu osigurana sredstva za ovaj 
projekt te da stoga ne postoji osnova za donošenje predložene odluke, a ovom odlukom se 
unaprijed definira izvoditelj poslova bez provedbe postupka javne nabave. 

Načelnik u odgovoru potvrđuje da je svjestan da Općina Malinska-Dubašnica ima 
kvalitetnije podatke od drugih ali navodi da na primjer manja Općina Baška iz komunalne 
naknade uprihođuje više od Općine Malinska-Dubašnica. Dalje navodi da će se u obzir uzeti i 
projekti koji su u Općini na legalizaciji i za navedeno umanjiti iznos ugovora o čemu će se sa 
izrađivačem pregovarati. Navodi da veliki broj objekata nije ušao u proces legalizacije a 
napominje i da jedan dio legalno izgrađenih objekata nije u evidencijama. Neprihvaćanjem ove 
odluke ostali bi izolirani na otoku i ne bi imali točne podatke. Uvjeren je da će se izmjerom 
evidentirati povećanje od 20 do 30% te stoga ostaje kod prijedloga zaključka. Posao izmjere se 
planira ugovoriti sa izvođačem koji izrađuje bazu za cijeli otok a temeljem činjenice da se radi o 
nabavi, odnosno nadogradnji zaštićenog licenciranog proizvoda ATLAS 14®, za nabavu kojega 
vrijedi izuzeće od postupka javne nabave. 
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U daljnjoj raspravi u kojoj je sudjelovala većina vijećnika izražena je potreba da se tema 
dodatno obradi i da se daju dodatna obrazloženja na postavljena pitanja. Načelnik je ponudio da 
će pozvati izrađivača da prezentira projekt izmjere. Vijećnik Spicijarić se je nadovezao da bi uz 
navedenu prezentaciju stručne službe trebale dati informaciju Vijeću koliko Općina ima u arhivi 
projekata doprinosa, legalizacije i dr. koji nisu uneseni u evidenciji, te kako bi Vijeće na temelju 
usporedbe i kalkulacije moglo argumentirano odlučiti o pokretanju projekta. 

Predsjednik vijeća uz suglasnost vijećnika odgađa raspravu i odlučivanje po 
navedenoj točki za drugu sjednicu. 

Točka 5. 

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA ZA 2014. GODINU 

Kraće obrazloženje prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna za 2014. godinu i pratećih 
odluka dao je Općinski načelnik. Navodi da se rebalans predlaže zbog rasporeda viška prihoda iz 
prošle godine u Proračun te zbog promjene u određenim planiranim pozicijama za koje je 
utvrđena potreba usklađenja sa troškovnicima i sl. U kraćem izviještaju dano je obrazloženje 
pojedinih pozicija proračuna i programa za koje se predlažu promjene. 

U raspravi su vijećnici Spicijarić i Turčić dali primjedbu na poziciju uređenja lukobrana 
gdje se planira uređenje lukobrana od Općine, iako je Lučka uprava dala koncesiju za navedeno 
Komunalnom društvu Dubašnica d.o.o. Navodi da je natječaj za dodjelu koncesije bio konCipiran 
na način da se onemogući sudjelovanje drugih natjecatelja osim komunalnog društva, a 
navedeno je zamišljeno na način da će obveze komunalnog društva iz ugovora o koncesiji 
pokrivati Općina iz Proračuna sa čime se direktno utječe na tržišno natjecanje i takva je praksa 
nedozvoljena. Trošak zajednice (Općine i Komunalnog društva) za financiranje koncesije neće 
pokriti prihod iz obavljanja djelatnosti, tako da će iz navedenog odnosa profitirati jedino Lučka 
uprava. Iz navedenog nema pozitivne računice za uzimanje koncesije pod ovim uvjetima te će 
stoga zatražiti od Komunalnog društva na uvid studiju opravdanosti kojom je trebalo opravdati 
uzimanje koncesije. 

Vijećnik Spicijarić navodi da je zadovoljan sa namjerom da se vodi računa o rekonstrukciji 
i dogradnji škole zbog povećanja broja učenika. 

Na uređenje centra je dao primjedbu što se pozicija polako povećava na vrijednosti koje 
prelaze pragove javne nabave. Također, nastavno na primjedbu sa prošle sjednice o 
neuključivanju javnosti u takve projekte i izjavu Načelnika da će se konačno rješenje prikazati 
javnosti, smatra da se izloženo rješenje nije konačno i da iznos investicije neće biti konačan i što 
će se vidjeti iz izvršenja proračuna. 

Primjedba je dana na plan proširenja groblja Sveti Vid u iznosu od 720.000,00 kn gdje 
rješenje za takav projekt nije prezentirano, te moli da se prije početka projekta isti prezentirati 
javnosti i Vijeću. Također smatra da se radi o prevelikoj investiciji za jednu godinu te da se 
projekt mogao raspodijeliti u segmente na više godina. 

Primjedba se daje i na sve pozicije koje se tiču uređenja javnih i zelenih povrŠina gdje se 
pozicije postepeno povećavaju iako su davana tumačenja kod preuzimanja djelatnosti od 
Komunalnog društva da će se troškovi smanjiti. Stoga se postavlja pitanje opravdanosti 
povjeravanja ovih poslova našem komunalnom društvu. 

Lidija Kovačić dala je primjedbu na plan zamjene Komunalnog informacijskog sustava i 
programa Registra nekretnina te izrazila sumnju u navedenu odluku zbog povećanog troška i 
gubitka integrale sa ostalim sustavom. 
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. Vijećnik Spicijarić dao je primjedbu na planiranje velikih pojedinačnih investicija 
I2gradnJe sustava oborInske odvodnje u Vali ci, groblja Sveti Vid, Lukobrana i dr. gdje se na 
nekoliko pozicija troše velika sredstva, jer smatra da je potrebno ravnomjernije ulagati u 
komunalne projekte. 

Na navedena pitanja Načelnik je dao dodatna pojašnjenja pozicija za koje su dane 
primjedbe. 

Na kraju rasprave vijećnik Anton Spicijarić navodi da pored navedenih primjedbi, te 
pored evidentno dobrih rješenja u Proračunu, osnovni razlozi što će njegova lista biti protiv 
rebalansa što se planiraju sredstva za izmjeru o čemu je raspravljano pod točkom 4. te zbog 
pozicije ulaganja u lukobran za koji smatraju zakonski neosnovanim. 

Po završetku rasprave Predsjednik Vijeća dao je odluke na glasovanje: 

1. I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2014. godinu usvojena je 
sa 7 glasova za i 4 protiv 

2. 11. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
usvojena je sa 7 glasova za i 4 protiv 

3. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
usvojena je sa 7 glasova za i 4 protiv 

4. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu usvojena je 
jednoglasno 

5. I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu usvojena je 
jednoglasno 

TOČka 6. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
u vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica 

Kraće obrazloženje prijedloga odluke dao je općinski načelnik. Navodi da je temeljem 
zahtjeva zakupnika i prakse susjednih općina i gradova predložio da se zakupnicima poslovnih 
prostora koji nisu u sustavu PDV-a odobri popust od 20% na zakupninu kako ne bi bili pogođeni 
nedavnim uvođenjem PDV-a u obračun zakupa poslovnih prostora. Navodi da se kod nas radi o 
dva zakupnika koji nisu u sustavu PDV-a. 

Vijećnik Spicijarić izrazio je sumnju u opravdanost i utemeljenost ovakve odluke vezano 
za javni natječaj koji je proveden kod dodjele prostora. 

Odluka je usvojena sa 7 glasova za i 4 suzdržana glasa. 

ToČka 7. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezu najavne površine Općine Malinska-Dubašnica 

Prijedlog odluke obrazložio je Općinski načelnik koji prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni 
Odluke o porezu na javne površine predlaže u cilju reguliranja zakupa i naplate površina ispred 
trgovina i drugih objekata. Do sada se javne površine ispred trgovina nisu naplaćivale, odnosno 
nije se postupalo sukladno Odluci o javnim površinama ni Odluci o komunalnom redu, te stoga 
predlaže uvođenje naplate sukladno predloženoj Odluci. 

Odluka je usvojena sa jednoglasno. 
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To č ka 8. 

IMOVINSKI PREDMETI 

1. Predlaže se dorađena Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju z.č. 1315/1 u ko. Sv. Anton 
(Rova) u svrhu formiranja građevinske parcele kojom se nastavno na zaključke sa prošle 
sjednice predlaže prodaja samo dijela parcele, te kojom se prihod od prodaje namjenjuje za 
kupnju druge parcele u zoni Rova za javne namjene. 

Vijećnik Anton Spicijarić referirao se je na primjedbe sa prošle sjednice zbog kojih će biti 
protiv odluke. 

Odluka je usvojena sa 7 glasova za i 4 protiv. 

2. Odluka o otkupu zemljišta u svrhu izgradnje prometnice i parkirališta u predjelu Rova i to 
kupnja cijele z . č . 1175 ko. Sv. Anton, upisane u zkul. 4648 kod Općinskog suda u Krku, 
ukupne stvarne površine 386 m2, u svrhu izgradnje ulice i parkirališta P3 u skladu s UPU 4 -
Rova prihvaćena j e jednoglasno. 

3. Predloženo je donošenje odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu zemljišta u svrhu 
formiranja okućnica, prometnice i javne površine kojom bi se odobrio raspis natječaja za 
zamjenu parcela u naselju Bogovići kao slijedi: 

z.č. 123/327 dijela z.č. 923/53 ko. Sv. Anton, upisane u z.k ul. 4383 kod Općinskog suda u 
Krku, odnosno dijela površine 123 m2, označenog na Situaciji stvarnog stanja izrađenoj od 
tvrtke GEO-LINE d.o.o. iz Krka i 

204/327 dijela z . č. 923/53 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k ul. 4383 kod Općinskog suda u Krku, 
odnosno dijela površine 123 m2, označenog na Situaciji stvarnog stanja izrađenoj od tvrtke 
GEO-LINE d.o.o. iz Krka, koja je sastavni dio ove Odluke. 

Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 102,09 Eur/m2 plativo u kunskoj protuvrijednosti 
prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. 

Odluka je vraćena na doradu zbog dodatnog utvrđivanja vrijednosti parcela Općine i parcela 
koje su ponuđene u zamjenu. 

4. Jednoglasno je prihvaćena Odluka o prihvaćanju ponude za darovanje u svrhu formiranja 
javnog puta u naselju Porat kojom se prihvaća se ponuda tvrtke IMG-90 d.o.o. iz Zagreba, 
Radićeva 52 za darovanje cijele z.č. 1578/13 ko. Sv. Anton, upisane u z.k ul. 3508 kod 
Općinskog suda u Krku, koja u naravi predstavlja uređeni put, ukupne površine 259 m2, u 
svrhu formiranja javnog puta u naselju Porat. 

5. Dana je Informacija o procjeni objekata u Malinskoj na adresama Dubašljanska 78 i Kralja 
Tomislava 65 izrađena od ovlaštenog procjenitelja, temeljem zaključaka sa prethodnih 
Vijeća, budući je iskazan interes Općine i privatnog vlasnika za navedenom zamjenom. 
Procjenom je utvrđena vrijednost općinskog objekta u ulici Kralja Tomislava 65 od 
309.057,84 € i vrijednost privatnog objekta na adresi Dubašljanska 78 od 541.113,74 €. 

Vijećnik Spicijarić podržava inicijativu da se izvrši navedena zamjena ali napominje da je 
procjena izrađena na način da je naša nekretnina procijenjena na minimalnoj vrijednosti a 
druga nekretnina na maksimalnoj tako da daljnje pregovore oko zamjene treba voditi u smjeru 
da se izjednači razlika u cijeni nekretnina. 

U raspravi su vijećnici razmatrali procjenu i na kraju rasprave Vijeće daje Načelniku 
odobrenje da sa vlasnikom nastavi pregovore oko potencijalne zamjene. 
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Točka 9. 

Damir i Miljenka Toplek, takovec - Zahtjev za povrat uplaćenog komunalnog doprinosa 

Stranke Damir Toplek i Miljenka Toplek uputili su Općini pisani zahtjev za povrat 
uplaćenog komunalnog doprinosa kojem su priložili presliku pravomoćnog rješenja o 
poništavanju potvrde glavnog projekta. 

Stranke su naime temeljem rješenja Općine uplatile ukupan iznos od 182.913,48 kn za 
gradnju građevine na k.č. 1399/5 k.o. Sv. Anton u naselju Vantačići, te kako im je građevinska 
dozvola pravomoćno poništena i kako ne planiraju gradnju mole da Općina izvrši povrat 
uplaćenih sredstava. 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvaća odluku. 

Točka 10. 

Informacija o zahtjevu zakupnika poslovnih prostora u poslovnom centru Markat 
za smanjenjem cijene zakupa poslovnih prostora 

Općinski načelnik dao je informaciju kako je zaprimljena molba zakupnika poslovnih 
prostora iz poslovnog centra Markat koji traže da im Općina Malinska - Dubašnica kao 
zakupodavac odobri smanjenje zakupnine zbog teške gospodarske situacije. Također napominje 
da su zakupnici u prizemlju poslovne zgrade Markat suočeni sa problemom oborinskih voda koje 
im poplavljuju prostore i zbog čega trpe štete. Na navedeni zahtjev načelnik daje mišljenje da se 
ne odobri smanjenje zakupnine ali da se izvrše određena ulaganja u prostore kako bi se 
zakupcima pomoglo u zaštiti od oborinskih voda. 

Vijećnik Spicijarić napominje da su zakupci primili prostor u natječaju u viđenom stanju 
te da neki zakupci samostalno adaptirali prostor i riješili problem. Nadalje prostor skladišta 
zakupci koriste na vlastitu odgovornost jer se radi o nelegalno izgrađenom prostoru. 

Nakon rasprave zaključeno je da će se izvršiti pregled prostora i analiza potrebnih 
investicija te izraditi plan adaptacije u uređenja prostora. 

Točka 11. 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora 
na području Općine Malinska-Dubašnica 

Nastavno na pripremne radnje za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora i 
neprihvaćanje zajedničke organizacije izbora sa EU izborima od nadležnih izbornih 
povjerenstava, predloženo je raspisivanje izbora za dan 8. lipnja 2014. godine. 

Anton Spicijarić izrazio je mišljenje da se radi o kasnom terminu za provedbu izbora te 
smatra da bi trebalo izbora raspisati nakon turističke sezone. 

Vijećnik Nikola Turčić smatra da nema smisla pokretati formiranje mjesnih odbora u 
vrijeme krize i opće rezigniranosti politikom, te imenovanjem 27 novih članova mjesnih odbora. 

Općinski načelnik zbog interesa koji je iskazan za formiranjem mjesnih odbora inzistira 
da se krene u formiranje mjesnih odbora čim prije, odnosno prema predloženoj odluci. 

Odluka o raspisivanju izbora usvojena je sa 7 glasova za, 1 glasom protiv i 3 
suzdržana glasa. 

ov. 10 (3-14) - izmjena.doc ·9· 



10. sjednica Optinskog vijeća 16. travnja 2014 

TOČka 12. 

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu 

U kraćem obraćanju predlagatelj Općinski načelnik dao je obrazloženje predloženog 
Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013. godinu. 

Primjedbu na sadržaj Izvješća dao je vijećnik Spicijarić koji navodi da se izrađivač nije 
potrudio oko samog izvješća već je uglavnom kopirao tekst iz Plana gospodarenja otpadom. 
Zatražio je informaciju o izrađivaču i cijeni izrade Izviješća. Nadalje smatra da izvješće trebalo 
izraditi KD Ponikve koje upravljaju sustavom gospodarenja otpadom i općinske službe te da nije 
bilo potrebno plaćati vanjskog izvođača. U odgovoru Općinski načelnik navodi da je Izviješće 
izradila tvrtka DLS d.o.o. za ugovorenu cijenu od 11.200,00 kn + PDV. Općinski načelnik je potvrdio 
da će slijedećih godina izviješće izrađivati sami i dao je primjedbu da Općina do sada nije imala 
Plana niti podnosila izvješća o gospodarenju otpadom. 

Izviješće je usvojeno sa 2 suzdržana glasa. 

ToČka 13. 

Odluka o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja 
i visini naknade za parkiranje 

Predlagatelj je dao kraće obrazloženje odluke koja se predlaže zbog novog reguliranja 
prometa i naplate parkiranja u mjestu. Uvođenjem nove regulacije prometa u Malinskoj, novih 
parkirališnih mjesta i preuzimanjem naplate parkiranja od KD Dubašnica d.o.o. evidentirana je 
potreba za donošenjem nove Odluke o javnim parkiralištima kojom bi se zamijenio važeći 
Pravilnik o načinu i naplati parkiranja. Budući da se radi o značajnijim promjenama predloženo 
je donošenje nove odluke kojom će se odrediti javna parkirališta na kojima se obavlja naplata, 
utvrditi način naplate parkiranja i visina naknade za parkiranje. 

Primjedbu na predloženu Odluku dali su vijećnici Spicijarić i Kovačić koji zamjeraju na 
podizanju cijena parkinga, te produljenju vremenskog perioda naplate što će biti dodatno 
opterećenje za građene. Nadalje potvrđuje se da postoje poteškoće u financiranju ove djelatnosti 
kod Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. zbog čeg je potrebno podizanje cijena radi pokrića 
troškova organizacije naplate parkiranja te je nadalje neizvjesna financijska opravdanost 
povjeravanja djelatnosti Komunalnom društvu. 

Načelnik smatra da će se navedenim uvesti više reda, da je naplata parkiranja prilagođena 
građanima, te smatra da će se nakon sezone vidjeti financijska opravdanost. 

Odluka je usvojena sa 7 glasova za i 4 protiv. 

ToČka 14. 

Vijećnička pitanja 

1. Vijećnica Lidija Kovačić postavila je pitanje o naplati naknade za razvoj i povećanju cijene 
komunalne usluge Ponikve na računima iz 2014. godine. 

Načelnik je odgovorio da Skupština Ponikve razmatra mogućnost smanjenja cijena 
komunalnih usluga povećanih zbog ukidanja subvencije na naknade za razvoj, te da stručne 
službe Ponikve pripremaju odgovarajuća rješenja. 

2. Vijećnica Kovačić postavila je pitanje o uvođenju službe uklanjanja vozila (pauka), na što je 
Načelnik odgovorio da još nije odlučeno o načinu obavljan ja navedene djelatnosti. 

ov_lO (3·14)· izmjena. doc ·10· 



, 

10. sj ednica Op ćinskog vije ća 16. tra vnja 2014 

3. Vijećnik Spicijarić postavio je pitanje o krčenju šume na lokaciji "Matovo seno", na što je 
Načelnik dao informaciju kako se radi o privatnoj parceli. 

4. Na pitanje vijećnika Spicijarića o Haludovu Načelnik je odgovorio da se nastavno na zadnje 
razgovore vlasnici više ne javljaju. 

S. Nikola Turčić zatražio je informaciju o postavljanju antena mobilnih operatera u 
DubašIjanskoj ulici i iznad Haludova, na što je odgovorio Načelnik kako su građani prijavili 
navedeno te je Općina ispitala situaciju. Ispostavilo se je da nisu potrebne posebne 
suglasnosti i odobrenja za navedeno, ali će se i dalje pokušati reagirati po tom pitanju. 

6. Anton Spicijarić dao je primjedbu na činjenicu da još nije okončano uređenje igrališta u 
Portu gdje treba dovršiti nogostup i urediti teren. 

7. Vijećnik Nikola Turčić najavio je da će on kao i vijećnica Gajzler svoj mandat do slijedeće 
sjednice staviti u mirovanje zbog osobnih i poslovnih razloga. Zahvaljuje se kolegama 
vijećnicima na uspješnoj suradnji. 

8. Anton Spicijarić zamolio je da se kod saziva budućnih sjednica Vijeća vodi računa o broju 
točaka dnevnog reda kako sjednice ne bi trajale dugo kao današnja, posebno kod proračuna i 
sličnih tema, sa čime su se složili i ostali vijećnici. 

9. Anton Spicijarić zatražio je kao vijećnik nastavno na raspravu sa sjednice da mu se dostavi 
financijski plan Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. usvojen od Skupštine Društva, te 
Studija opravdanosti iz natječaja za koncesiju na lukobran. 

Zapisnik sastavio: 
Bernard Cvelić 

Zapisnik usvojen na sjednici 21.5.2014. 
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