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ZAPISNIK 
33. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 22. kolovoza 2016. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenko Cerović u 20:40 sati te je utvrdio da postoji 
kvorum jer je prisutno 13 članova Vijeća. 

Sjednici su prisustvovali Općinski načelnik Robert Anton Kraljić, zamjenik Općinskog 
načelnika Miroslav Topić i viši stručni suradnik za proračun i financije Luka Drpić. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno kako slijedi: 

1) Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća 

2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

3) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu 

4) II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu 

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

4.2. II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Malinska-Dubašnica za 2016. 
godinu 

4.3. II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

4.4. II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. 
godinu 

4.5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu 

S) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 

6) Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra 

7) Imovinski predmeti 

7.1.0dluka o prihvaćanju ponude za prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton 

8) Vijećnička pitanja 



33. sjednica Općinskog vijeća 22 . kolo voza 2016. 

Točka 1. 
Zapisnik sa 32. sjednice Vijeća 

Na predloženi tekst zapisnika prihvaćena je sljedeća dopuna: 
u točki 6. Zapisnika sa 32. sjednice Vijeća, prije zaključka o glasovanju, dodaje se primjedba 
vijećnice Sanje Mišetić. 

"Predsjednik vijeća Zdenka Cerović izjavio je kako smatra da je sramota da vijećnica Sanja Mišetić 
sjedi u Vijeću, a da ne poznaje monsinjora Nikolu Radića i da se njega pita ona ne bi sjedila u 
Vijeću." 

Zapisnik sa 32. sjednice Vijeća sa navedenom dopunom usvojen je jednoglasno (13 
glasova za) 

Točka 2. 
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. Dan je izvještaj o postavljanju mobilne elektroničke komunikacijske infrastrukture na 
području Rove. 

2. Vijećnicima je uručen odgovor Državne geodetske uprave oko katastarskih toponima i 
načinu postupanja pri izmjenama istih. 

3. Dana je informacija o zagađenju na području Ribarskog sela. Vijećnici su upoznati s nastalim 
problemom izljeva fekalija od Ribarskog sela prema Rajskoj cesti. Načelnik navodi kako je 
ispust na spomenutom području propuštao gdje se je hitno interveniralo te sve sanirala. 
Pumpe su osposobljene i utvrđeno je kako više nema propuštanja. 

4. Dana je informacija o otvorenju dječjih jaslica "Bubamara" u objektu Dubašljanska 78, te o 
popunjenju cijelog kapaciteta od 11-ero djece. 

5. Općinski načelnik je vijećnicima uputio poziv na susret koji se organizira u prijateljskoj 
općini Šwi~ciechowa u Poljskoj od 26.-29. kolovoza 2016. godine 

6. Vijećnicima je upućen poziv na otvorenje Osnovne škole Malinska-Dubašnica koje će se 
održati 5. rujna 2016. godine. Općinski načelnik je istaknuo kako se je zajedničkim naporima 
došlo do cilja osnivanja samostalne škole u Malinskoj. 

7. Općinski načelnik je izvijestio o trenutnim pravnim procesima koji su u tijeku. 

Točka 3. 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. godinu 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska - Dubašnica za 2016. godinu 
u kraćim crtama obrazložila je voditeljica Odsjeka za proračun i financije Tonica Brnić. 

Vijećnik Anton Spicijarić u raspravi napominje kako neki prihodi nisu realizirani, kako 
proračun nije razvojan, te smatra kako je zabrinjavajuća slaba realizacija rashoda. Komentira 
kako je opći dio vezan uz plaće i administrativne troškove izvršen sukladno planu, te je naglasio 
da su ulaganja u gospodarstvo i poljoprivredu nedostatna. 
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33. sjednica Općinskog vijeća 22. kolovoza 2016. 

Vijećnica Lidija Kovačić postavlja pitanje u vezi programa javne rasvjete, te komentira kako je 
za proširenje javne rasvjete utrošeno 59.072,50 kn, a za izradu i izmještanje priključaka 
niskonaponske mreže je utrošeno 162.186,21 kn. Zanima je na što se odnosi stavka priključaka 
niskonaponske mreže. Odgovor je dao voditelj komunalnog odsjeka Branko Justinić te pojasnio 
kako se priključci niskonaponske mreže odnose na izdvajanje priključaka iz trafostanica za 
potrebe javne rasvjete, te izrade novih priključaka u centru Malinske. 

Vijećnik Anton Spicijarić je zatražio pismeno popis troškova koji su obuhvaćeni pozicijom 
niskonaponskih priključaka i izgradnje javne rasvjete. 

Načelnik se uključuje u raspravu te objašnjava kako se je na javnoj rasvjeti najviše planira 
raditi u drugoj polovici godine, te kako je već dosta napravljena tijekom srpnja. 
Također je pojasnio stavku izmještanja niskonaponskih priključaka javne rasvjete, gdje je 
napomenuo potrebu za izradom i izmještanjem priključaka radi saniranja rasvjete centra 
Malinske. Nadovezao se je kako je ostvarenje rashoda proračuna na polugodišnjoj razini nešto 
slabija budući se neki planirani projekti nisu realizirali, te kako se većina planiranih projekata 
planira odraditi do kraja godine. 

Vijećnica Lidija Kovačić daje primjedbu na lošu realizaciju ukupnog financijskog plana, uz 
napomenu da ne vidi kako će se planirani projekti stići izvršiti do kraja godine. 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2016. 
godinu je usvojen (7 glasova za i 6 suzdržanih). 

Točka 4.1. 

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

Uvodna obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu dao je 
Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Načelnik je izvijestio Vijeće kako je najvažniji razlog za 
pokretanje II. Izmjena i dopuna Proračuna promjena dijela izvora financiranja izgradnje novog 
dječjeg vrtića u Malinskoj. Komentira kako je ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano 
je kreditno zaduženje u iznosu od 7.500.000,00 kn umjesto dosadašnjeg izvora - bespovratnih 
sredstava Fonda za ruralni razvoj - Mjera 7.4. Natječaji navedenog fonda trebali su biti raspisani 
prije ljeta 2016., međutim radi trenutne situacije sa Vladom RH svi natječaji su odgođeni. 
Također, novim, nedavno izmijenjenim Pravilnikom o provedbi Mjere 07 projekt Izgradnje 
novog dječjeg vrtića Općine Malinska-Dubašnica više neće biti moguće prijaviti na nadolazeće 
natječaje Mjere 07. Iz tog razloga Općina je prisiljena projekt financirati uz pomoć zaduživanja. 

Nakon uvodnog obrazloženja prijedlog izmjena i dopuna Proračuna izložio je viši stručni 
suradnik za proračun i financije Luka Drpić. 

Vijećnik Anton Spicijarić daje sljedeće primjedbe : 

- Velika sredstva koja se trenutno nalaze na žiro računu Općine odnose se na namjenska 
sredstva koja su nastala uslijed nerealizacije rashoda. Uglavnom su to komunalni prihodi i 
prihodi od komunalnog doprinosa. Napominje kako su većinom potrošeni opći prihodi (slobodna 
sredstva), te kako se kredit može vraćati samo iz njih. Navodi kako sredstva za otplatu kredita 
neće biti moguće isfinancirati u idućim proračunima, te kako se je trebalo opreznije planirati i 
smanjiti postojeće rashode. 
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33. sjednica Općinskog vijeća 22. kolovoza 2016. 

Vijećnica Lidija Kovačić daje sljedeće primjedbe: 

.. Naglašava kako je ovo prvo zaduženje Općine Malinska-Dubašnica od njenog osnivanja. 
Smatra kako je proračun Općine zdrav te kako kreditno zaduženje ne bi bilo potrebno da se je 
proračun realnije isplanirao. 

Ostvarenje rashoda na polugodišnjoj razini je jako nisko, a sada se ovim izmjenama i 
dopunama proračuna povećavaju planirani rashodi za određene kapitalne projekte. Smatra 
kako se neki projekti neće niti realizirati u ovoj godini, te je stoga nelogično još veće 
povećanje plana. 

U projekcijama proračuna za iduće godine nije vidljiv povrat kredita. 

U Programu javne uprave i administracije u vezi povećanja pozicije Ugovora o djelu 
upozorava na nezakonitost zapošljavanja putem ugovora o djelu zbog povećanog obujma 
posla. Ukoliko postoji potreba za novim djelatnicima potrebno je predvidjeti zapošljavanje na 
određeno ili neodređeno. 

Upozorava da se sredstva komunalnog doprinosa troše na izgradnji pomorskog dobra. 
Naglašava kako nije protiv gradnje na pomorskom dobru, ali da se sredstva trebaju trošiti 
namjenski. 

Načelnik Robert Anton Kraljić odgovara: 

Općina je izrazila potrebu za četiri vježbenika putem mjera poticanja zapošljavanja 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon pet mjeseci čekanja Općini je od četiri tražena 
vježbenika odobren je samo jedan, radi nedostatnih sredstava države za provedbu mjere. što 
se tiče izmjera tamo se pod hitno pokreće potreba za vježbenicom. 

Radi navedenih razloga djelatnica kojoj je istekao ugovor o stručnom osposobljavanju 
zaposlena je putem ugovora o djelu. A sve kako izmjere ne bi stale, i sukladno ugovoru o 
osiguravanju administrativnog djelatnika kojeg je Općina dužna osigurati. 

Općina je ozbiljno računala na sredstva fondova EU. Ističe kako je Pravilnik za provedbu 
Mjere 07 iz koje se je trebao financirati vrtić je promijenjen pred tri tjedna, te je ograničio 
maksimalnu vrijednost projekta na 1.250.000,00 eura čime Općina više ne može prijaviti 
projekt na taj natječaj. Navodi kako je proveden i okončan postupak javne nabavu za 
izgradnju, te kako se je žalba uspješno riješila. 

Vijećnik Anton Spicijarić daje primjedbu kako se za izgradnju dječjeg vrtića nije uspjelo 
povući bespovratna sredstva iz niti jednog izvora. 

Načelnik Robert Anton Kraljić ističe kako se vrtići financiraju isključivo iz Fonda za 
energetsku učinkovitost (FZOEU) ili iz Fonda za ruralni razvoj (Mjera 07), te da nema drugih 
izvora bespovratnih sredstava, s napomenom da FZOEU financira samo obnovu postojećih vrtića. 
U prosincu 2014. godine bio je otvoren natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa gdje 
je Općina izvršila prijavu, međutim također je posljednjeg trena financiranje vrtića ukinuto, te je 
se je sufinancirala samo izgradnja znanstvenih centara. Slična situacija dogodila se i ove godine 
sa Mjerom 07. 

Viši stručni suradnik za proračun i financije Luka Drpić pojasnio je trenutne procedure i 
postupke koji su u tijeku za odobravanje kredita za izgradnju vrtića, te potrebne radnje koje je 
potrebno provesti prije zaduženja. Navedeni su potencijalni troškovi kredita prema kretanju 
kamata i naknada na tržištu kapitala. Prema procjenama, ukoliko bi se Općina zadužila putem 
kredita ročnosti S godina, na iznos kredita od 7.500.000,00 kn ukupni troškovi kamata iznosili bi 
otprilike 700.000,00 kn. 
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Vijećnici Anton Spicijarić i Lidija Kovačić komentiraju kako u projekcijama Proračuna nije 
predviđeno zaduženje . 

Načelnik se uključuje u raspravu da je Općina sukladno komunikaciji s Ministarstvom 
Financija upućena kako Izmjenama i dopunama proračuna nije dopušteno mijenjati projekcije. 
Načelnik je obavijestio kako će Proračunom za 2017. godinu, te projekcijama za 2018. i 2019. 
godinu biti isplanirani svi troškovi kredita sukladno otplatnom planu. 

Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović naglašava kako se radi o jako važnoj sjednici vijeća, te 
kako se donosi teška i važna odluka glede zaduženja. Ističe kako je novi vrtić neophodan radi 
problema velikog broja neupisane djece, te smatra kako se treba ići u kreditno zaduženje. 
Naglašava kako će se neki rashodi idućih godina smanjivati, kako će se neki troškovi rezati i 
opreznije planirati u idućim godinama. Smatra kako općinski proračun može nositi ovaj kredit. 
Ističe kako je financiranje dječjih vrtića u potpunosti na lokalnoj samoupravi, te kako su i Grad 
Krk, te općine Omišalj i Baška su na isti način financirali izgradnju svojih vrtića. 

Anton Spicijarić komentira kako je novi dječji vrtić svakako potreban Općini, međutim, 
podsjeća kako je uvijek od strane opozicije naglašavano što nije u redu u vezi ovog vrtića koji se 
sada gradi. 

Lidija Kovačić u komentaru navodi kako se još od 2013. godine na više sjednica 
raspravljalo kako je lokacija novog vrtića neadekvatna. Smatra kako je to loš projekt, te da se je 
više vremena trebalo posvetiti raspravi o lokaciji. Slaže se da je općini potreban novi vrtić, te 
ističe kako se je u posljednje tri godine pojavio višak djece koja se nisu uspjela upisati u vrtić. 
Smatra da će se za nekoliko godina ponovno dogoditi isti problem budući da nema mogućnosti 
proširenja novog vrtića na postojećoj lokaciji, a trend je porasta rođene djece kroz godine. 

Robert Anton Kraljić uključuje se u raspravu i ističe kako je lokacija adekvatna, te da ima 
dovoljno prostora. Komentira kako je od 1979. godine ta lokacija zamišljena za tu namjenu, a 
2009. godine u UPU-u je ista lokacija određena za namjenu dječjeg vrtića. Navodi kako će 
neposredno uz novi vrtić biti smješten i "Dubašljanski drmunić" . 

Vijećnik Anton Spicijarić smatra da je materijal za kreditiranje netransparentno 
pripremljen. Komentira kako materijali financijskog karaktera trebaju biti detaljniji, te kako 
opozicija ovo ne može ovo usvojiti. 

Luka Drpić pojasnio je trenutne radnje koje je Općina pokrenula glede kreditiranja, te 
buduće radnje koje se očekuju. Navodi kako su u tijeku razgovori s poslovnim bankama, gdje se 
se traži cijena kretanja kamate na kredite na tržištu. Komentira kako je općina u razgovorima i sa 
Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u vezi mogućnosti izravnog kreditiranja. Navodi kako 
Općini slijedi priprema tendera i postupak nabave za kredit. Komentira kako se vijeću priprema 
detaljniji materijal kada se provede nabava za kredit, te kada svi financijski podaci o kreditu 
budu poznati (kamata, naknade, rokovi). Navodi kako se tada Vijeću na usvajanje daje prijedlog 
Odluke o zaduživanju, gdje su transparentno prikazani svi uvjeti pod kojim se Općina zadužuje 
(kamata, naknade, rok korištenja kredita). 

Načelnik se uključuje u raspravu te ističe kako općina može podnijeti ovo kreditno 
zaduženje. Podsjeća kako zaduženje nije bilo prvotna planirano radi planiranih bespovratnih 
sredstava iz Mjere 07, ali već spomenutim izmjenama Pravilnika Mjere 07 prisiljeni smo ovim 
načinom kreditirati izgradnju vrtića. 

Predsjednik Vijeća Zdenko Cerović komentira kako su urbanisti još pred 30 godina 
definirali navedenu lokaciju kao pogodnu za tu namjenu, te ističe kako nije jednostavno pronaći 
bolju lokaciju. 

Vijećnik Anton Spicijarić ističe kako ga raduje da se je ovoliko vremena potrošilo na 
diskusiju o vrtiću, te ističe kako nije protiv izgradnje novog vrtića, no podsjeća na neadekvatnost 
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33. sjednica Općinskog vijeća 22. kolovoza 2016. 

postojeće lokacije. Nadodaje i kako se je za potrebe izgradnje novog dječjeg vrtića na lokaciji 
Milovčići moglo vrlo povoljno od privatne osobe otkupiti zemljište veličine -5.000 m2 po cijeni od 
50€/m2„ 

Vijećnica Lidija Kovačić ističe kako je u planiranju trebalo srezati određene troškove, te 
da se je moglo racionalnije planirati, kako bi se općina manje zadužila. Ponovno komentira 
lokaciju vrtića te ističe kako nije dobra. Navodi kako su to urbanisti planirali 1980-ih godina, ali u 
prostornom planu planirali su i drugu lokaciju, jer se ispostavilo da ova nije dobra za vrtić. 

Vijećnik Franko Kraljić i načelnik Robert Anton Kraljić komentiraju kako su bivše vlasti 
2009. godine u prostorni plan ubacili postojeću lokaciju 2009. godine, te kako smatraju da je 
lokacija adekvatna. 

Predsjednik Vijeća Zdenka Cerović zaključuje raspravu te poziva na glasanje: 

li. izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 4.2. 

li. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine 

JI. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. do 2018. godine 
usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 4.3. 
li. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

Voditelj komunalnog odsjeka Branko Justinić je izložio izmjenu i dopunu programa 
gradnje. 

Vijećnik Anton Spicijarić traži pojašnjenje investicije Sv. Nikola - Markat vrijednosti 
150.000 kn. U kraćoj raspravi pojašnjenje su dali Načelnik Robert Anton Kraljić i voditelj 
komunalnog odsjeka Branko Justinić. 

Vijećnici Anton Spicijarić i Lidija Kovačić komentiraju da se u ovom programu trenutno 
oborinska odvodnja ne odvaja za sve ceste, te navode primjer u planiranju Krčke ulice. Navedena 
ulica je planirana zajedno sa izgradnjom ceste, javne rasvjete i oborinske. Navodi kako je 
potrebno razdvojiti svaki dio radova na svoj dio u planu gradnje (građenje ceste, oborinska 
kanalizacija, javna rasvjeta). 

Vijećnica Lidija Kovačić moli za pojašnjenje projekta koji se pojavljuje u više navrata u 
programu.: Polivalentno igralište Dražine 600.000 kn, te projektiranje zone Dražine u iznosu od 
105.000,0 kn. Pojašnjenje su dali načelnik Robert Anton Kraljić i voditelj komunalnog odsjeka 
Branko Justinić. Navode kako se projekt Polivalentnog igrališta Dražine odnosi na uređenje 
navedenog igrališta a projekt projektiranja zone Dražine odnosi se na cijelu zonu te obuhvaća 
idejno projektiranje javne rasvjete i cesti, te šetališta. 

Vijećnica Lidija Kovačić komentira nenamjensko trošenje sredstava kod projekta 
Uređenja centra Malinske. Navodi kako se unutar tog projekta dva projekta odnose na morsku 
obalu, te se ne bi smjeli financirati iz komunalnog doprinosa. To su projekti projektiranja plaže 
ispod hotela Maestral, te tehničko podmorsko i nadmorsko snimanje obalne konstrukcije luke 
Malinska. Također, postavlja pitanje zašto Općina plaća snimanje luke. 
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Načelnik odgovara da je takav dogovor s Županijskom lučkom upravom, te navodi kako je 
dogovorena da će općina snimiti područje šetališta Malinske, dok će Županijska lučka uprava 
odraditi snimanje nasipa. 

Predsjednik vijeća Zdenka Cerović zaključuje raspravu te točku daje na glasovanje: 

li. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2016.godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 4.4. 
li. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2016. godinu 

U članku 1. gdje se mijenja članak 2. u materijalu je naveden iznos 5.761.000,00 kn, radi 
se o pogrešnom zbroju, te bi isti trebao glasiti 5.811.000,00 kn. 

Predsjednik vijeća daje na glasovanje točku sa navedenim ispravkom. 

li. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 4.5. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2016. godinu usvojena je 
sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 5. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi 

Načelnik Robert Anton Kraljić dao je obrazloženje ove točke te je pojasnio kako je razlog 
izmjene Odluke o socijalnoj skrbi povećanje sredstava za sufinanciranje nabavke školskih 
udžbenika i školskog pribora za osnovnoškolsku djecu na području općine. 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

Točka 6. 

Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra 

Načelnik je uvodna pojasnio kako je razlog prijedloga ove Odluke planiranje investicije 
uređenja i izgradnje na plaži ispod hotela Maestral, te navodi kako je jedan od načina za gradnju 
na pomorskom dobru donošenje ovakve Odluke. 

Naglašava kako je županija nadležna za upravljanje pomorskim dobrom, te ukoliko 
Županija odredi da određeni predmet nije od županijskog ili državnog značaja, već od lokalnog 
značaja, u tom slučaju Općinsko vijeće donosi odluku o ulaganju na pomorskom dobru. Ovim 
traži suglasnost Vijeća da za izgradnju navedene plaže. 
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Vijećnica Lidija Kovačić postavlja pitanje zašto se postavlja kratak rok u članku 5. 
prijedloga Odluke, gdje se planira rok realizacije do 30.06.2017. Predlaže produženje roka 
budući da može doći do nepredviđenih okolnosti glede gradnje. 

Također moli uvid u navedeni projekt izgradnje plaže. Načelnik odgovara kako će se 
Vijećnicima prikazati prezentaciju projekta na idućim sjednicama. 

Vijećnica Lidija Kovačić komentira kako su to značajna sredstva za uređenje plaže. 

Vijećnik Anton Spicijarić postavlja pitanje da li je ova dokumentacija (projekt i Odluka 
Vijeća) dostatna za početak gradnje. Načelnik odgovara da osim ove Odluke koja se danas 
predlaže, potrebno ishodovanje građevinske dozvole. 

Po kraćoj raspravi predsjednik je prijedlog odluke dao na glasovanje: 

Odluka je jednoglasno usvojena. 

Točka 7. 
Imovinski predmeti 

7.1. Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju z.č. 1234/21 k.o. Sv. Anton 

Obrazloženje je dao načelnik Robert Anton Kraljić. 

Vijećnik Anton Spicijarić postavlja pitanje tko je snosio troškove objave natječaja i 
troškove ovjere ugovora. Načelnik obavještava kako je kupac snosio sve spomenute 
troškove. 

Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća je dao odluku na usvajanje. 

Odluka je usvojena jednoglasno. 

Točka 8. 
PITANJA VIJEĆNIKA 

1. Vijećnik Anton Spicijarić komentira financiranje vode za maslinare, te konstatira kako se je 
napravilo nešto što nije u funkciji. Navodi kako za tu zonu u komunalnom poduzeću Ponikve 
postoje razrade razvoja vodoopskrbe, a kako se ništa od toga nije poštivalo. Ističe kako mu je 
drago što voda ne teče, jer to pokazuje način kako se u Općini planira i radi. Načelnik Robert 
Anton Kraljić uključuje se u raspravu te obrazlaže kako voda ne teče samo u špicama. Vijećnik 
Anton Spicijarić komentira kako će radi pogrešnog planiranja biti dodatnih troškova Ponikve, 
što su u konačnici zapravo Općinski novci. Navodi kako se je cjevovod trebalo povući na 
drugačiji način. 

2. Vijećnik Anton Spicijarić komentira postavljanje štanda u prolazu "kod generala" na obali u 
Malinskoj. Navodi kako. navedena lokacija nije postojala u planu rasporeda štandova, a da je 
unatoč tome štand postavljen na spomenutoj lokaciji. Komentira kako lokacija niti veličina 
štanda nije primjerena. Načelnik daje odgovor te objašnjava kako je došlo do previda, te kako 
se to više neće ponoviti. Slaže se s komentarom u vezi veličine štanda, te objašnjava kako se 
je prvotno planiralo da štand bude manji. 
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3. Vijećnik Anton Spicijarić komentira kako vijećnici nemaju informacije u vezi planova 
zajedničkog komunalnog poduzeća Ponikve. Navodi kako je u saznanju kako se bitne stvari 
događaju po pitanju financiranja iz EU koje se odgađa, a Vijećnici nisu upoznati s time. 
Također postavlja pitanje što je sa Strategijom razvoja vodoopskrbe otoka Krka. Navodi kako 
je u prijašnjem mandatu Vijeće uvijek bilo upoznata s planovima glede vodoopskrbe i 
otpada. Načelnik Robert Anton Kraljić je dao odgovor kako će dostaviti informacije o svim 
pitanjima, te da će biti pozvani predstavnici Ponikve na sljedeću sjednicu Vijeća kako bi 
razjasnili sve nejasnoće. 

4. Vijećnica Sanja Mišetić javlja se za riječ, te obavještava kako je za sljedeće obraćanje dobila 
ovlaštenje predsjednika svoje stranke. Navodi kako je uvrijeđena izjavom predsjednika Vijeća 
Zdenka Cerovića koji je na protekloj sjednici izjavio kako joj nije mjesto u Vijeću. Nastavlja 
kako su predsjednik Vijeća i predsjednica njegove stranke ]ude budući da su prevarili vijećnike. 
Navodi kako postoje video i audio zapisi, ugovori kod javnog bilježnika, članci, te kako postoje 
zapisi cijenjene predsjednice HSS Općina Malinska-Dubašnica gospođe Sanje Žic Milčetić gdje 
piše o planovima svoje stranke. Navodi kako zapravo predsjedniku Vijeća Zdenku Ceroviću nije 
mjesto u ovom Vijeću budući da je u njega ušao na način da se je predsjednica njegove stranke 
povukla, a da bi on na kraju omalovažavao i ponižavao ostale vijećnike. Kritizirala je 
predsjednika Vijeća te ukazivala na nekorektnosti koje se događaju. Navodi kako je predsjednik 
Vijeća mnogo puta pretjerao s deranjem, udaranjem po stolu, bacanjem papira i sl. Nastavlja 
kako je predsjednik najškolovaniji član Vijeća i da se od njega najmanje očekuje takvo 
ponašanje. Apelira na Načelnika da ako on i dalje nastavi tolerirati ove uvrede kako ona u 
budućnosti neće prisustvovati sjednicama Vijeća. Navodi: "Nemojte dozvoliti da svi Vijećnici 
budu taoci jednog čovjeka. Svi smo ovdje birani od stanovnika ove Općine i nitko nije zaslužio 
da se vrijeđa na niti jedan način.". Predlaže Načelniku da pri sastavljanju materijala za sjednice 
Vijeća uključi opoziciju, te kako će tada sjednice biti kvalitetnije i neće trajati 4-5 sati. Završno 
dodaje da ukoliko netko smatra da je rekla nešto netočno da se slobodno može obratiti njenom 
odvjetniku. 

Zapisnik sastavio: 
Luka Drpić 
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Zapisnik usvojen na 35 . sjednici 17.11.2016. 
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