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ZAPISNIK 
34. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 14. rujna 2016. godine 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Zdenka Cerović u 18:00 sati te je utvrdio da postoji 
kvorum jer su prisutni svi članovi Vijeća. 

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

Sjednicu je pratio i izvjestitelj Novog lista Mladen Trinajstić. 

Predsjednik Vijeća Zdenka Cerović predlaže da se u dnevni red uvrsti točka vezana za 
peticiju građana u svezi uklanjanja pokretnog ugostiteljskog objekta na kupalištu u ulici Valica. 

Općinski načelnik povlači predloženu točku 4. - Odluka o namjeni poslovnog prostora sa 
dnevnog reda radi dodatnih konzultacija. 

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa izmjenama i dopunama kako slijedi: 

1) Prezentacija poslovanja i aktivnosti komunalnih poduzeća Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko 
otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. 

2) Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

3) Odluka o zaduženju općine Malinska-Dubašnica 

4) Peticija građana za uklanjanje pokretnog ugostiteljskog objekta na kupalištu Valica 

S) Vijećnička pitanja 

Točka 1. 
Prezentacija poslovanja i aktivnosti komunalnih poduzeća 

Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. 

Na zahtjev vijećnika Antona Spicijarića dogovoren je dolazak predstavnika komunalnih 
poduzeća Ponikve voda d.o.o., Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve usluga d.o.o. sa 
prezentacijom poslovanja i aktivnosti navedenih poduzeća. 

Prezentaciju poslovanja iznesao je direktor komunalnih poduzeća Frane Mrakovčić koji 
dao dodatne informacije po pitanjima vijećnika. Osim imenovanog prisutni su bili voditelji 
pojedinih poduzeća i radnih jedinica unutar Ponikve (Neven Hržić i Edit Jurina - Ponikve voda 
d.o.o.; Ivanjurešić, Dean Kosić i Zdenka Kirinčić- Ponikve eko otok Krk). 
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U prezentaciji je direktor Frane Mrakovčić dao presjek organizacije komunalnih društava 
u sklopu Ponikve te opće povijesni razvoj, opće i brojčane podatke o navedenim društvima, 
nakon čega je po pojedinim društvima (Ponikve voda, eko otok Krk i Usluga) prezentirao 
djelokrug poslovanja aktualne projekte i aktivnosti te poslovne rezultate. 

Po prezentaciji su uslijedile rasprava i pitanja vijećnika. 

Vijećnica Lidija Kovačić zatražila je informaciju vezanu uz kvalitetu vode iz vodovoda. 
Direktor Frane Mrakovčić u odgovoru navodi da se je kvaliteta vode, izvršenim investicijama u 
sustave obrade vode i filterska postrojenja, zadnjih godina bitno poboljšala te da je kvaliteta 
vode odlična. Manji se problemi mogu pojaviti u ljetnim mjesecima zbog porasta temperature 
vode na crpilištima iznad preporučene visine, što može uzrokovati manja ali neprimjetna 
odstupanja u kvaliteti. Navedeno će se riješiti planiranim proširenjem i podizanjem razine te 
količine vode u akumulaciji Ponikva, čime će se i smanjiti temperatura. 

Vijećnica Mirjana Maršić zatražila je pojašnjenje naplate naknada Hrvatskim vodama i 
naknade za razvoj koje se obračunavaju građanima prema potrošnji vode. Odgovor je dao 
direktor Frane Mrakovčić koji navodi da se Hrvatskim vodama prema zakonu plaća naknada za 
korištenje voda a naknada za razvoj je namjenska naknada koju naplaćuju jedinice lokalne 
samouprave od 2010. godine u svrhu financiranja izgradnje kanalizacijskog sustava. Navodi da je 
otok od Hrvatskih voda zadnjih godina dobivao više sredstava za izgradnju sustava vodoopskrbe 
i odvodnje od onih koje su Hrvatske vod naplatile. 

Na pitanje Općinskog načelnika direktor Frane Mrakovčić dao je dodatno obrazloženje 
provedbe EU projekta (izgradnja kanalizacijskog sustava) koji je u završnoj fazi izrade i projekti 
po istome bi se trebali početi realizirati već slijedeće godine. Dovršetak same pripreme projekta 
uvelike ovisi o formiranju nove Vlade i nadležnih ministarstava. 

Vijećnica Sanja Mišetić prigovorila je načinu naplate dijela naknade koju Ponikva 
naplaćuje kao fiksni dio naknade čime se u neravnopravni položaj dovode ljudi koji ne žive u 
objektima, odnosno za objekte koji se ne koriste cijele godine. Direktor Frane Mrakovčić navodi 
da je komunalni sustav projektiran da opslužuje sve objekte na području otoka tako da postoje 
fiksni troškovi koji opterećuju sustav bez obzira na činjenicu da je dio prostora zatvoren. Po 
navedenoj problematici provodila se je zadnjih godina velika rasprava i rješavane su žalbe, te je 
u konačnici zakonodavac je potvrdio opravdanost uvođenja dijela fiksne naknade. 

Vijećnica Mirjana Maršić informirala se je vezano za nastavak izgradnje kanalizacijskog 
kolektora, posebno na području Svetog Vida. U odgovoru je istaknuto da su projekt i dozvola 
izrađeni i spremni ali kako se proširenje kanalizacije provodi kroz EU Projekt Jadran čekaju se 
završne suglasnosti. Očekuje da će postupak biti dovršen uskoro, tako da bi gradnja mogla 
započeti već ove zime ili najkasnije nakon slijedeće sezone. 

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije o korištenju EU fondova koji su inicirani još 
2010. godine te do danas nisu realizirani. 

Direktor Frane Mrakovčić odgovorio je da su Ponikve još 2010. godine u suradnji s 
Hrvatskim vodama, s kojima je potpisan ugovor o komisionom poslu, započele s izradom projektne 
dokumentacije za EU projekt sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka 
Krka a paralelno je započela i novelacija Studije izvodljivosti projekta izgradnje građevina i 
uređaja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda priobalnog dijela otoka Krka sa projektantskom 
kućom Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH& Co.KG. Projekt je trebalo biti dovršen do 
kraja 2012. godine ali na žalost to se nije realiziralo zbog nemogućnosti usklađenja parametara 
studije između Steienbachera i JASPERS-a (partnerstvo za tehničku pomoć) u okviru kojeg djeluju 
tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIBJ i Europska banka za obnovu i 
razvoj (EBRDJ te je ugovor sa izvođačem raskinut. 
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Izabran je novi izvođač nakon čega se je projekt počeo odvijati prema planu. Međutim u 
međuvremenu je izgubljeno vrijeme i za korištenje EU sredstava su se dogodile određene izmjene u 
uvjetima kojima je trebalo udovoljiti, te je trebalo ishoditi suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša. 
Navedeno je konačno izvršeno i dovršena verzija projekta čeka na konačno odobrenje. Kasni se ali 
očekuje da će projekti biti realizirani u rokovima. Mogući su eventualni dodatni gubici vremena u 
javnoj nabavi ukoliko kod natječaja bude žalbi, ali se nada da se to neće dogoditi. 

Nadalje vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije vezane za izgradnju i stavljanje u 
pogon pročistača otpadnih voda na rtu Ćuf jer javnost o tome nema informacija. Direktor Frane 
Mrakovčić odgovorio je da je pročistač stavljen u funkciju te da traje probni rok nakon čega će se 
tijekom ove jeseni ishoditi potrebne dozvole. Direktor Mrakovčić ponudio je Vijeću da se organizira 
posjeta pročistaču, crpi/ištu Ponikva i reciklažom dvorištu Treskavac što je od vijećnika prihvaćena. 

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije o opravdanosti sadašnje visine naknade za 
razvoj jer prema izračunima koje su dobili vijećnici ispada da se naknada za razvoj može značajno 
smanjiti te da nema osnova za zadržavanjem sadašnje visine bez sporazuma o načinu korištenja 
iste i bez utvrđene namjene sredstava. Direktor Frane Mrakovčić ističe da se ovdje radi definitivno o 
političkoj odluci. Izračun je napravljen iako se ne može napraviti u točnom iznosu jer je potrošnja 
vode varijabilna kategorija i potrebno je zadržati određena rezerva. Godišnje je potrebno iz 
naknade razvoj osigurati 600.000,00 do 650.000,00 kn što kroz 7 godina daje potrebnih 4,3 mil/kn. 
Prema navedenom, potrebno je osigurati naknadu za razvoj od najmanje 1,70 do 1,80 kn/m3• 

Međutim za prije navedeni EU projekt biti će potrebno osigurati određena sredstva za što je 
moguće pokrivati iz navedene naknade za razvoj a odluka o tome je, kako je već napomenuo, 
političke prirode. 

Spicijarić odgovara da se navedene odluke moraju donijeti na predstavničkim tijelima i da 
se prema građanima mora opravdati navedene troškove. 

Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informacije iz djelokruga radne jedinice energetika a 
vezano na održavanje sustava javne rasvjete. Dao je primjedbu na pojedine lokacije na kojima 
zabilježeni prekidi i nedostaci nisu riješeni te zaključuje kako nema u odnosu na stanje prije 
preuzimanja posla od Ponikve nema poboljšanja u odnosu na dosadašnje izvršitelje na održavanju 
sustava javne rasvjete. 

U odgovoru, koji su dali direktor Frane Mrakovčić i voditelj radne jedinice energetika 
Zdenka Kirinčić, istaknuta je problematika vezana za javnu rasvjetu te je napomenuto kako su kod 
preuzimanja djelatnosti u sustavu evidentirani brojni nedostaci na instalacijama koji trenutno već 
rješavaju ili se tek trebaju riješiti. Izvode se i pripremaju projekti za unaprjeđenje sustava (snimak 
instalacija, prelazak na sustave LED rasvjete, daljinskog upravljanja sustavom i dr.) što će 

unaprijediti sustav javne rasvjete i smanjiti troškove. 

Vijećnik Zdenka Cerović istaknuo je da bi bilo korisno da Ponikva organizira za vijećnike 
posjetu novom pročistaču na rtu Čuf, što je prihvatio direktor Frane Mrakovčić te ponudio da se 
tom prilikom organizirati i posjeta reciklažom dvorištu Treskavac. 
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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. Dana je informacija o održanim javnim raspravama po prijedlogu izmjena i dopuna 

Prostornog plana i UPUl. 
2. Dana je informacija o izdanoj dozvoli za jednodnevnim izvođenjem radova u tijeku perioda 

zabrane na plaži Maestral vezano za ispitivanje temeljenja što je bio preduvjet za dovršetak 
projektiranja investicije rekonstrukcije navedene plaže. 

3. Načelnik je prenesao pozdrave naših prijatelja iz partnerskih općina sa susreta koji je održan 
u Općini Šwi~ciechowia u Poljskoj. 

4. Načelnik se je ispričao vijećnicima na kašnjenju Polugodišnjeg izviješća o radu Općinskog 
načelnika koje nije stigao dovršiti zbog drugih obveza te navodi da će se navedeno izvješće 
dostaviti Vijeću na slijedećoj sjednici 

Točka 3. 
Odluka o zaduženju općine Malinska-Dubašnica 

Uvodna je Odluku o zaduženju općine Malinska-Dubašnica obrazložio Općinski načelnik. 
Istaknuo je razloge radi kojih se ide u postupak zaduženja a to su nemogućnost osiguranja izvora 
financiranja gradnje dječjeg vrtića iz drugih izvora iz kojih smo planirali ostvarenje 
pomoći/potpora zbog promjena pravilnika o uvjetima dodjela istih. 

Stupilo se je u kontakt sa HBOR-om gdje je utvrđeno da se putem istog može realizirati 
kredit pod najpovoljnijim uvjetima. Nadalje je dopuštena realizacija kreditiranja od HBOR-a 
direktnim ugovaranjem bez provedbe javne nabave. 

Samu odluku o zaduženju i uvjete kreditiranja obrazložio je Luka Drpić iz Jedinstvenog 
upravnog odjela. 

Vijećnica Lidija Kovačić navodi da svi dosadašnji argumenti koje su iznosili protiv ovog 
projekta i dalje stoje. Na prošloj sjednici je rebalansom proračuna predviđeno zaduživanje 
Općine iako u narednim godinama nemamo osigurana sredstva za povrat kredita. Nadalje mi kod 
donošenja ove odluke nemamo podatke kreditoru. Ministarstvo je sukladno EU direktivi 
odobrilo izuzetak od provedbe javne nabave za nabavu kredita od HBOR-a za infrastrukturne 
projekte što kod naše investicije nije slučaj, a smatra da nije dobro izravno ugovarati ovaj posao 
jer se na tržištu potencijalno mogu ostvariti i povoljniji uvjeti kreditiranja. Nadalje HBOR se nije 
konkretno očitovao o uvjetima po kojima će Općina realizirati navedeni kredit. Ponuđeni uvjeti 
po varijabilnoj stopi od 3% mogu se u narednim godinama i povećati i dodatno opteretiti naš 
proračun. Smatra kako je donošenje ove odluke ishitrena. 

Odgovorio je Općinski načelnik kako je razlog „žurbe" realizacija projekta koja je već 
započela i veliki broj djece koji je ostao neupisan što je argumentirao podacima o upisima u Vrtić. 
Sadašnji vrtić postao je neadekvatan i ima većih problema u korištenju zbog trošnosti istoga. 
Izračuni koji su prethodno ovoj odluci izvršeni i analiza proračuna pokazuje da Općina bez 
problema može nositi teret ovakvog kredita. Ostvarenje prihoda ove godine je vrlo dobro tako da 
će proračun sigurno bez problema nositi ovaj teret. Izgradnjom novog vrtića osloboditi će se 
prostor sadašnjeg vrtića za druge namjene (udruge i dr.) što je također vrlo potrebno Općini. 
Nadalje izgradnjom vrtića uređuje se komunalnom i prometnom infrastrukturom i šire područje 
između ulica Slavka Pančića i Priko poja koje je sada komunalno neuređena. Što se tiče visine 
kamate i povoljnijih ponuđača kontaktirala se i druge banke te je utvrđeno kako iste ne mogu 
konkurirati uvjetima HBOR-a. 
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Vijećnica Lidija Kovačić dala je primjedbu na izlaganje Načelnika u kojem nije dobila 
odgovor na svoja pitanja. Navodi da dobar fiskalni kapacitet Općine koji spominje načelnik 
potvrđuje da se projekt može financirati i vlastitim sredstvima uz kvalitetnu pripremu modela 
financiranja. Nema nikakve žurbe za hitno ugovaranje kredita jer je nabava provedena i u 
proračunu ima dovoljno sredstava za praćenje investicije. 

Činjenice iz izlaganja Načelnika o potrebi gradnje novog vrtića stoje i nitko ih ne 
osporava, navodi vijećnica Kovačić, ali se osporava lokacija i samo rješenje novog vrtića, te 
predloženi model financiranja gradnje istog. 

Konkretna primjedba na predloženu odluku o zaduženju je nepostojanje elemenata za 
donošenje iste jer nemamo podatke o kreditoru te isti kredit još nije odobren od kreditnog 
odbora HBOR-a. 

Vijećnik Anton Spicijarić smatra da su ovaj prijedlog i informacije o kreditu trebale biti 
dostavljane prilikom usvajanja rebalansa kada je planirano kreditiranje. Nadalje, vezano na 
informaciju načelnika kako sadašnji vrtić neodgovarajući i kako ima tehničkih problema, zamjera 
što kod rebalansa nisu osigurana određena sredstva za sanaciju jer su u njemu još uvijek djeca. 
Ističe, vezano na načelnikove tvrdnje o dugoj i detaljnoj pripremi kreditnog aranžmana, da isto 
ne stoji i da je loše pripremljeno jer se je informacija o nemogućnosti realizacije potpora/pomoći 
dobila u S mjesecu te se je u kreditiranje organiziralo na brzinu. 

Vijećnik Spicijarić navodi kako se na njihove primjedbe o neodgovarajućoj lokaciji i 
tehničkom lošem prijedlogu vrtića nije provela rasprava u cilju iznalaženja kvalitetnijeg rješenja 
ili opravdanja sadašnjih rješenja. 

Na kraju zaključuje, vezano na sve iznesene primjedbe i na Načelnikova pozivanje na 
financijske savjetnike, kako su navedeni savjetnici vrlo loši. 

Vijećnica Sanja Mišetić u svoje ime i u ime svoje stranke (HSP) iznosi potporu izgradnji 
novog vrtića koji je potreban ali zamjera što se kod planiranja i pripreme nije slušalo argumente i 
drugačije prijedloge od strane oporbe u cilju iznalaženja najboljih rješenja. Zamjera što se ovakva 
rješenja, koja će dugoročno opteretiti Općinu, donose u predizbornoj godini. 

Vijećnik Zdenko Cerović navodi da je svoj stav o vrtiću izrazio na prošloj sjednici kod 
usvajanja rebalansa. Nadalje navodi da je zadovoljan sa dvije prezentacije autora projekta 
arhitekta Frankovića, te smatra kako je projekt na zadovoljavajući način prezentiran i 
obrazložen. Što se tiče točke dnevnog reda, uz uvažavanje primjedbi vijećnice Kovačić, smatra 
prijedlog je jasan i korektan. 

Vijećnik Zdenko Cerović ističe da je u ovom sazivu Vijeća, zbog izjednačenih političkih 
odnosa, često u poziciji da je on taj koji mora presuditi, te navodi da u svim slučajevima odlučuje 
prema svojoj savjesti. U ovom slučaju podržati će predloženu odluku iako je već izrazio određene 
dileme po navedenom projektu, ali poziva sve vijećnike da podrže ovu odluku. 

Vijećnik Anton Spicijarić, na poziv vijećnika Zdenka Cerovića da se podrži prijedlog, 
navodi da njegova lista ne može podržati ovakav nekompletan prijedlog odluke. Napominje 
ujedno da nisu protiv gradnje vrtića, zbog čega i ukoliko se ovakav prijedlog odluke stavi na 
glasovanje, neće sudjelovati u glasovanju. 

Predsjednik vijeća Zdenko Cerović zatražio je pojedinačno očitovanje vijećnika po čemu 
su se pojedinačno očitovali. 

Odluka je usvojen sa 7 glasova za a 6 vijećnika nije sudjelovalo u glasovanju. 
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Točka 4. 
Peticija građana za uklanjanje pokretnog ugostiteljskog objekta na kupalištu Valica 

Točka je stavljena na dnevni red na prijedlog predsjednika Vijeća koji je zaprimio 
• navedeni dopis sa peticijom građana iz ulice Valica a koji se odnosi na poslovanje novog 

pokretnog ugostiteljskog objekta na kupalištu Valica. 

Po kraćoj raspravi i kraćem obrazloženju Načelnika zaključena je da je predmetna peticija 
u nadležnosti izvršnog tijela i komunalnog redarstva tako da Vijeće po navedenom nije donijelo 
posebne zaključke. 

Zaključak je usvojen jednoglasno. 

Točka 5. 
PITANJA VIJEĆNIKA 

1. Vijećnica Mirjana Maršić dala je prigovor i zatražila objašnjenje od Općinskog načelnika na 
neizvođenje državne himne prigodom proslave otvaranja nove matične Škole Dubašnica koja 
je održana u školskoj sportskoj dvorani, jer navedeno smatra velikim propustom. 

Općinski načelnik je dao informaciju kako je protokol navedenog događanja organizirao Ured 
Župana kao osnivača Škole. U pripremi protokola Općinski načelnik je dao prigovor na 
činjenicu da se ne planira izvođenje himne što u konačnici nije uvažena. 

2. Vijećnik Mate Spicijarić daje prigovor da do posjeta Župana novoj Školi Dubašnica i prilikom 
početka nove školske godine nova učionica nije bila u funkciji. 

Općinski načelnik je dao obrazloženje kako se čeka isporuka opreme što bi trebalo biti 
provedeno kroz koji dan. 

Vijećnik Mate Spicijarić navodi da ima informaciju kako je prilikom pregleda škole utvrđeno 
kako prozore treba sanirati zbog oštećenja i propuštanja, a u konačnosti se od toga odustalo 
jer navodno škola nema novaca za popravak, iako se radi manjem trošku od nekoliko tisuća 
kuna. 

Općinski načelnik navodi da nije upoznat sa navedenim pitanjem te će zatražiti informacije 
od Osnovne škole. 

3. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju od predsjednika Vijeća vezano na događanja 
oko „Gradine", te pita dali se od strane Općine nešto poduzima po zadnjim događanjima i 
aktivnostima koje su u tijeku, jer se boji da rješavanje spora ide krivim putem. Očekuje da 
ova Općina poduzme sa svoje strane sve korake koje može u zaštiti javnog interesa. 

Predsjednik vijeća u odgovoru napominje da je rješavanje navedenog spora preuzele 
nadležne službe. Navodi da je i sam bio pozvan na Državno odvjetništvo radi čeg i u cilju 
rješenja spora neće za sada davati javne izjave. Navedeno je potvrdio i Općinski načelnik. 

4. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju dali ima određenih pomaka po pitanju 
,,velikog predizbornog obećanja" kako će se do kraja mandata popiti kava na terasi Haludova. 

Općinski načelnik odgovara da u zadnjih godinu dana nema nikakvih dogovora ni kontakata 
jer se nema s kome razgovarati u Haludovu. Napominje da je jedino je od strane Haludova u 
2016. godini Općini isključena voda na kupalištu Mestral. 
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34. sjednica Općinskog vijeća 14. rujna 2016. 

S. Vijećnik Anton Spicijarić zatražio je informaciju o proteklom javnom izlaganju po pitanju 
izmjena i dopuna PPU-a i UPUl, u odnosu na nagrađena urbanističko rješenje jer su reakcije 
Mjesnog odbora Malinska i javnosti na samoj izlaganju bile oprečne predloženim 
urbanističkim rješenjima. Od samih sudionika nagradnog natječaja postavili su se upitnima 
glavni projekti iz nagrađenog rješenja (Lukobran, Lastavica, Portić). 

Općinski načelnik odgovara da će se sve primjedbe u postupku javnog izlaganja PPU-a i UPU
a obraditi u propisanom roku i obliku. Primjedbe će se uputiti na razmatranje Odboru za 
prostorno uređenje. Ne zna i ne želi komentirati zašto su neki sudionici postupka javnog 
natječaja promijenili svoje stavove. 

6. Vijećnik Anton Spicijarić dao je primjedbu na kritike koje su na njegov račun izrečene na 
javnom skupu prilikom otvaranja Kuće dubašljanske baštine, a vezano na postavljanje biste 
Ivanu Milčetiću Matini. Navedene izjave usmjerene ne stoje i suprotne su zaključku ovog 
Općinskog vijeća koje je kao lokaciju za postavljanje biste odredilo park na kupalištu Draga. 
Prema navedenom zaključku se do sada postupalo i pripremala se arhitektonska rješenja za 
postavu istoga. Prema tome je spomenik sada postavljen na sadašnjoj lokaciji suprotno 
važećem stavu Općinskog vijeća, a ovo Vijeće se po novoj lokaciji nije očitovalo. 

Načelnik je odgovorio da je novu lokaciju prihvatio Mjesni odbor Malinska - Bogovići a da sa 
starom odlukom Vijeća nije upoznat. 

Zapisnik sastavio: 
Bernard Cve 'ć 

Sjednica j 22:00 sata. 

Zapisnik usvojen na 35. sjednici 17.11.2016. 
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