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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-05/15-01/1 
URBROJ: 2142/05-01-15-34 
Malinska, 21. prosinca 2015. 

ZAPISNIK 
26. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 21. prosinca 2015. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 19:00 sati te je utvrdio da postoji 
kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća. 

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

Prije početka sjednice predsjednik Vijeća pozvao je vijećnike da minutom šutnje odaju 
počast Ivanu Grdiniću i Josipu Turčiću, bivšim vijećnicima Općine Malinska - Dubašnica koji su 
preminuli u ovoj godini. 

Dopunu dnevnog reda predložio je Općinski načelnik i to sa novom točkom Odluka o 
privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica. 

Na dnevni red nije bilo primjedbi te usvojen sa navedenom dopunom kako slijedi: 

1) Informacija načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

2) Izviješće i zaključak o podnesenim inicijativama za izmjenu Plana prostornog uređenja Općine 
Malinska - Dubašnica 

3) III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

3.1 lli. izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu 
3.2 llI. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu 
3.3 lli. izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
3.4 II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
3.5 lli. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu 
3.6 lli. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 

4) Zaključak o prihvaćanju Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica 

5) PRORAČUN ZA 2016. GODINU 

5.1 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. i projekcija proračuna za 2017. i 2018. 
5.2 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu 
5.3 Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2016. - 2018. godine 
5.4 Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
5.5 Plan održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
5.6 Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
5.7 Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2016. godinu 
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6) Odluka o dodjeli novčane nagrade sportašid Ani Znaor 

7) Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa - Ponikve voda d.o.o. 

8) IMOVINSKI PREDMETI 

1. Odluka o otkupu zemljišta u predjelu Rova 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u predjelu Rova 

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

Točka 1. 

Informacija 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. Načelnik je dao informaciju da je ishođena suglasnost nadležnog ministarstva za izdvajanje 
područne škole Dubašnica iz matične škole Krk u samostalnu školu. Zahvaljuje svima koji su 
se založili da dođe do ovakvoga ishoda preustroja Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk. 
Od samostalne škole očekuje da se pedagoški i drugi standardi škole podignu na višu razinu. 

2. Dana je informacija o početku radova na dogradnji škole 16.12.2015. Izvođač je tvrtka GIT 
Varaždin a rok izgradnje je 90 radnih dana. 

3. Zaprimljen je nacrt nalaza Državnog ureda za reviziju o reviziji upravljanja nekretninama, na 
koji smo dali očitovanje. Očekujemo konačni nalaz o čemu će se izvijestiti Vijeće. 

Evidentirano je da Općina ne raspolaže cjelovitim podacima o nekretninama u njenom 
vlasništvu, ali je također evidentirano da je ustrojila registar nekretnina i da poduzima 
značajne mjere za sređivanje stanja. 

4. Načelnik je obavijestio Vijeće da je Lučka uprava u skladu sa prostornim planom utvrdila 
novu granicu lučkog područja čime je prostor luke puno povećao veće područje. Kako Općina 
time gubi nadležnost i upravu nad značajnim djelom luke i javnih površina planira se u 
izmjenama Prostornog plana ponovno smanjiti područje na prihvatljivu razinu. 
U međuvremenu sa lučkom upravom treba iznaći način upravljanja navedenim područjem. 

5. Dana je informacija o realizaciji programa izgradnje. 
6. Po pitanju sa prošle sjednice o uređenja zida iza nove autobusne stanice u Svetom Vidu 

komunalno redarstvo dostavilo je pisano upozorenje vlasniku o obvezi dovršetka uređenja 
zida. 

7. Dana je informacija o sudjelovanju na proslavi 75 godišnjice Dubašnica social club-a u New 
Yorku odakle prenosi pozdrave naših iseljenika. 

ToČka 2. 

Izviješće i zaključak o podnesenim inicijativama za izmjenu 
Plana prostornog uređenja Općine Malinska - Dubašnica 

Obrazloženje prijedloga su iznesli Općinski načelnik i Branko Justiunić. 

Sukladno zaključcima sa prošle sjednice dostavljena je stručna analiza zahtjeva za 
izmjenom dokumenata prostornog uređenja, te je dostavljan prijedlog Zaključka kojim se 
utvrđuje hodogram aktivnosti na donošenju navedenih prostorno-planskih dokumenata. 
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Prema navedenom predloženo je pokretanje ci/jane izmjene i dopune Prostornog plana 
Općine Malinska-Dubašnica i izmjene i dopune UPU-1 MALINSKA-RADIĆI u segmentu koji se 
odnosi na izmjene inicirane sa strane Odbora za izradu i praćenje projekta "BRACEROM PREMA 
ZAPADU" i Hoteljerstvo, turizam "PINIA", te na izmjenu granica lučkog područja Luke Malinska. 

Dalje slijedi pokretanje sveobuhvatne Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Malinska
Dubašnica, nakon usvajanja Strategije razvoja, Izviješća o stanju u prostoru. 

Postupak donošenja UPU 2 BOGOVIĆI (DIO GP-2) pokrenuti će se zasebnom Odlukom 
nakon donošenja sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Malinska-Dubašnica. 

Također je zaključkom predviđeno ustrojavanje Odbora za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša kao radnog tijela Općinskog vijeća u skladu sa odredbama Statuta i Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća, a u svrhu stručne potpore u području prostornog uređenja i zaštite okoliša. 

Po kraćoj rasprav; Zaključak je usvojen jednoglasno. 

ToČka 3. 

Ill. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2015. GODINU 

Prijedlog lli. izmjene i dopune Proračuna obrazložili su Općinski načelnik i Dina Šepćić iz 
Jedinstvenog upravnog odjela. Načelnik je obrazložio izmjene usklađenjem pojedinih stavaka 
sukladno ostvarenju prihoda i realizaciji na rashodovnoj strani Proračuna. Dalje je Dina Šepčić 
dala šire obrazloženje po pojedinim stavkama na kojima se predlažu izmjene. Osim same izmjene 
i dopune proračuna usklađuju se prateće odluke i programi kao sastavni dijelovi proračuna. 

Uslijedila je rasprava i pitanja vijećnika. 

Vijećnik Anton Spicijarić daje generalnu primjedbu na novi rebalans iz kojega se vide 
manjkavosti na koje su upozoravali kod donošenja. Zaključuje da je nerazvojan, da nisu 
ostvarene potpore, nisu korišteni fondovi te se ne pripremaju konkretni projekti. 

Pored navedenih generalnih primjedbi postavljena su pitanja i dane primjedbe koja se 
odnose na pojedine projekte (planiranje pozicija za dogradnju škole i kapitalna potpora ŽUC·u 
iako radovi do kraja godine ne mogu biti izvršeni, zatražio je da se u ulici Dražine postavi javna 
rasvjeta u sklopu izgradnje kanalizacije, postave video nadzora). Nadalje, konstatira da se 
društveni programi (sport, kultura i dr.) uredno izvršavaju. Daje primjedbu na povlačenje 
sredstava HBOR-a tako da postoji opasnost da izgubimo navedena sredstva. 

Po pitanjima i primjedbama Općinski načelnik je dao odgovore i dodatna obrazloženja. 

3.1. Odluka o III. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu usvojena 
je sa 7 glasova za i 6 protiv 

3.2. Odluka o III. izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2015. 
godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv . 

3.3. Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

3.4. Odluka o II. izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

3.5. Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu usvojena je 
jednoglasno 

3.6. Odluka o III. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu usvojena je 
jednoglasno 
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ToČka 4. 

Zaključak o prihvaćanju Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica 

Obrazloženje je dao Općinski načelnik koji navodi da nastavno na prezentaciju Prometne 
studije Općine Malinska-Dubašnica održanu na 24. sjednici Vijeća, Prometna studija je 
izmijenjena i dopunjena sa određenim dopunama sukladno zaključcima Vijeća. Obrazložio je 
stavke koje su izmijenjene te daje Vijeću na razmatranje i usvajanje. 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Anton Spicijarić, Franko Kraljić, Lidija Kovačić, Sanja 
Mišetić i Zdenko Cerović a kao i na samoj prezentaciji diskutiralo se je o mogućim prometnim 
rješenjima u centru Malinske i oko osnovne škole. Po raspravi je predloženi prijedlog Studije 
stavljen na glasovanje. 

Vijećnik Anton Spicijarić napominje da njegova lista neće biti protiv Studije već suzdržana 
uz konstataciju da treba provesti prometna rješenja u skladu sa prostorno-planskom 
dokumentacijom. 

Zaključak o prihvaćanju Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica usvojen je sa 7 
glasova za i 6 suzdržanih glasova uz napomenu da će se prometna rješenja iz studije uvoditi 
postepeno. 

ToČka 5. 

PRORAĆUN ZA 2016. GODINU 

Proračun je obrazložio i prezentirao Luka Drpić iz Jedinstvenog upravnog odjela a 
dodatne informacije je dao i Općinski načelnik. 

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. 

Anton Spicijarić dao je primjedbe na nerealno planirane prihode, zatim na činjenicu da 
proračun nema dovoljno razvojnih projekata. Pojedinačno se je postavio pitanja o izdvajanju 
škole što nije vidljivo u proračunu, aktivnostima na kapitalnom projektu Centar Malinske, plaže u 
Malinskoj, projektima koji se provode sa ŽUC-om. Napominje da u dostavljenim materijalima ima 
dosta grešaka. 

Vijećnica Lidija Kovačić daje primjedbe na dostavljeni materijal koji ima dosta grešaka te 
je dosta konfuzan i nepregledan. Daje primjedbu na stavku naplate naknade od Komunalnog 
društva Dubašnica d.o.o. s osnove obavljanja djelatnosti naplate parkinga te ističe kako je to 
nezakonito. Nadalje, daje primjedbu na veliko povećanje izdvajanja za informacijske sustave, na 
nepropisno planiranje i objavljenje djelatnosti pomoći u kući u programu Crvenog križa 
(pružanje medicinskih usluga), smanjuju se izdvajanja za ljetne priredbe, planira se novi najam 
šatora za kulturne priredbe. U programu gradnje planirane su aktivnosti koje se ne mogu 
financirati iz komunalnog doprinosa i u tom dijelu se može zaključiti kako se radi o 
nenamjenskom trošenju sredstava. Ističe velika izdvajanja za naše Komunalno društvo (1,8 
mil/kn) pored povjerenih djelatnosti iz kojih ostvaruju prihode na tržištu. Konstatira da 
proračun nije razvojan jer nema dovoljno konkretnih projekata. Na primjer projekt uređenja 
parka i objekta na Vrtači koji se već dugo vremena odgađa a spreman za realizaciju. Primjedbu je 
dala izdvajanje nove aktivnosti DVD-postrojba iako spada u aktivnost protupožarne zaštite, a 
aktivnosti protupožarne zaštite sa DVD postrojbom su narasle na prevelikih 1.160.000,00 kn. U 
okviru Upravnog odjela se na usluge troši 1,2 mil/kn, što je oko 50% više trošenja u odnosu na 
protekli mandat. Zatim je zadržana pozicija financijskih rashoda (155.000,00 kn) na istoj razini 
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iako se navedena pozicija koristila za usluge Porezne uprave za razrez poreza tako da 
opravdanost preuzimanja razreza poreza nije vidljiva. 

Po iznesenim primjedbama očitovanje i opravdanje za planirane stavke je dao Općinski 
načelnik. Ističe da za je navodne nepravilnosti provjerio činjenice te je utvrdio da Općina 
ispravno postupa. Dalje dao je odgovore na primjedbe po pojedinim pozicijama. Kod 
informacijskog sustava radi se novim sustavima (komunalno redarstvo), te da i dalje predstoje 
dodatni poslovi oko uvođenja novih programa (konverzije podataka iz starih programa). Nadalje 
Načelnik navodi da je jedan od razloga zamjene starog informacijskog sustava činjenica nije 
evidentirana uplata komunalnog doprinosa bivšeg načelnika. 

Vijećnik Franko Kraljić je dao informaCiju o planu nastavka projekta Bracerom prema 
zapadu, za što je u proračunu predviđena nova pozicija. 

5.1 Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2016. i projekcija proračuna za 2017. i 2018. usvojen 
je sa 7 glasova za i 6 protiv 

5.2 Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu usvojena je 
jednoglasno 

5.3 Plan razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje 2016. - 2018. godine 
usvojen je sa 7 glasova za i 6 protiv 

5.4 Plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 7 
glasova za i 6 protiv 

5.5 Plan odriavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu usvojen je sa 7 
glasova za i 6 protiv 

5.6 Odluka o rasporedu sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću 
usvojena je jednoglasno 

5.7 Program javnih potreba Općine Malinska - Dubašnica za 2016. godinu usvojen je sa 7 glasova 
za i 6 protiv 

Točka 6. 

Odluka o dodjeli novčane nagrade sportašici Ani Znaor 

Načelnik je predložio Vijeću donošenje Odluke o dodjeli novčane nagrade sportašici Ani 
Znaor koja je na Svjetskom prvenstvu u Kickboxingu koje je održano od 21.-29./11./2015. u 
Dublinu (Irska) osvojila je titulu svjetske prvakinje u disciplini "light contact" do 70 kg. Zbog 
ostvarenog iznimnog sportskog uspjeha predloženo je da se sportašici Ani Znaor dodjeli novčana 
nagrada u iznosu od 10.000,00 kn. 

Sredstva za isplatu nagrade osigurana su rebalansom proračuna. 

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave. 

Točka 7. 

Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa - Ponikve voda d.o.o. 

Općinski načelnik dostavio je prijedlog za oslobođenje od obveze plaćanja komunalnog 
doprinosa - Ponikve voda d.o.o. za 1. fazu građenja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 
aglomeracije Malinska - Njivice investitora PONIKVE VODA d.o.o. na obračun komunalnog 
doprinosa a sukladno odredbama Odluke o komunalnom doprinosu. 
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Odluka o komunalnom doprinosu u članku 10. propisuje da se od plaćanja komunalnog 
doprinosa može osloboditi u potpunosti ili u dijelu obveze plaćanja komunalnog doprinosa 
investitore koji grade građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, 
tehničkoj kulturi, športu, te predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, te građevine za 
potrebe javnih ustanova, trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine 
Malinska - Dubašnica, Primorsko - goranske županije i Republike Hrvatske 

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave. 

Točka 8. 
IMOVINSKI PREDMETI 

1. Odluka o otkupu zemljišta u predjelu Rova 

Predloženo je Vijeću zaključenje Ugovora o kupoprodaji cijele z.č. 1186/1 ko. Sv. Anton, 
upisane u zkul. 1006 kod Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, ukupne povrŠine 
295 m2, od vlasnika JOSIPA MILČETIĆ iz Milčetića u svrhu formiranja "površine javnog 
zelenila" oznake Zl, a sukladno UPU 4 - Rova (GP -3) (SN PGŽ 12/2012). 

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave. 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u predjelu Rova 

Sukladno zaključku Vijeća provjerene su činjenice za raspis natječaja za zamjenu/prodaju 
cijele novoformirane z.č. 2582/25 ko. Sv. Anton, ukupne povrŠine 172 m2 na području Rova, 
te je prijedlog dorađen na način da je povećana početna cijena za raspis natječaja. 

Odluka je usvojena jednoglasno bez rasprave. 

Točka 9. 

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

Odredbom Zakona o gradnji predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave po 
prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine odnosno grada može odlukom za 
određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske 
godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije 
građevine u određenom vremenskom razdoblju. Odluka o zabrani građenja ne odnosi se na 
građenje građevina i izvođenje radova za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes 
Republike Hrvatske, niti na izvođenje radova na uklanjanju građevina na temelju rješenja 
građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti. 

Zabrana izvođenja građevinskih radova na području Općine Malinska-Dubašnica za 2015. 
godinu bila je regulirana Odlukom iz prosinca 2014. godine i njome je navedena zabrana 
uvedena za kalendarsko razdoblje 1.06. - 30.09. i za nastavak primjene iste potrebno je donijeti 
novu koja bi se primjenjivala u slijedećoj godini. 

Općinsko vijeće po kraćoj raspravi usuglasilo i jednoglasno prihvatilo Odluku da se 
period zabrane nastavi i u 2016. godini u istom vremenskom periodu od 1. lipnja do 30. 
rujna, u vremenu od 0:00 do 24:00 sati, na svim područjima Općine. 
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Na kraju sjednice predsjednik Vijeća i Općinski načelnik uputili su čestitke prisutnim 
vijećnicima povodom predstojećeg Božića i Nove godine. 

Zapisnik sasta io: 
Bernarde 

Sjednica je zaključena u 23 : 1 

Zapisnik usvojen na sjednici ____________________ _ 2016 . 
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