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REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA: 021-05/17-01/1 
URBROJ: 2142/05-01-17-7 
Malinska, 13. travnja 2017. 

ZAPISNIK 
39. sjednice Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica 

održ ane u prostorijama Općine Malinska-Dubašnica dana 23. ožujka 2017. godine 

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

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

Uvodna je predložena dopuna Dnevnog reda s materijalnom koji je naknadno dostavljen 
Vijeću i točkom završnog obraćanja predsjednika vijeća na kraju sjednice. 

Primjedbu na obimnost dnevnog reda izrazili su vijećnici Anton Spicijarić i Sanja Mišetić 
koji napominju da se opetovano unatoč njihovim primjedbama sazivaju sjednice koje 
onemogućavaju kvalitetan rad. 

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova za i 6 protiv u dopunjenom obliku kako slijedi: 

1. Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Općinskog vijeća 

2. Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2016. do 2020. godine 
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Općine Malinska - Dubašnica i Plana zaštite od požara Općine Malinska -
Dubašnica 

4. Informacije načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 
5. ZAVRŠNI OBRAČUN PRORAČUNA 2016. 

6. I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 
7. PONIKVE 

7.1. Odluka o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi 
projekta 

7.2. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje 
7.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica 

za 2017. godinu 

8. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši 
naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje 

9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 
10. T.U.O. MARGARITA, vi. Sandra Mrđen - Zamolba za proširenje djelatnosti u poslovnom 

prostoru 
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11. IMOVINSKI PREDMETI: 
11.1. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o. 
11.2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu dijela k.č. 3968 k.o. Malinska - Dubašnica 

12. Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata 

13. Ugostiteljski obrt Riva - Molba za oslobođenjem od plaćanja zakupa terase u 2017. godini 

14. Odluka o namjeni poslovnog prostora 

15. Izvještaj predsjednika Vijeća 

16. Vijećnička pitanja 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice 

Na zapisnik sa 38. sjednice uvažene su slijedeće primjedbe i ispravci: 

uvažena je primjedba vijećnika Antona Spicijarića na točku 3. zapisnika u kojoj je usvajan 
zapisnik sa 37. sjednice - navodi se izjava načelnika za koju zapisana kako ju je izjavio 
Vijećnik Anton Spicijarić - ispravak će se izvršiti u zapisniku sa 38. sjednice i zapisniku sa 
37. sjednice 
uvažen je ispravak vijećnice Lidija Kovačić na točku 5.2 u kojem nije zabilježena rasprava 
o dodjeli lokacije na kupalištu Valica te će se tekst zapisnika 38. sjednice dopuniti 
uvažena je primjedba vijećnice Sanje Mišetić na točku 5.2 da u zapisniku nije zabilježena 
rasprava po pitanju kioska za palačinke te će se tekst zapisnika 38. sjednice dopuniti 
Vijećnik Franko Kraljić dao je primjedbu na način pisanja zapisnika za koji smatra da se 
vodi loše i na neprimjereni način radi čega neće glasati za usvajanje istog 

Zapisnik sa 38. sjednice usvojen je sa navedenim ispravcima sa 12 glasova za i 1 
protiv (Franko Kraljić). 

Točka 2. 

Izvješće o stanju u prostoru za razdoblje 2016. do 2020. godine 

Izvješće, koje je osnovni prostorno planski dokument koji analizira stanje u prostoru i 
daje smjernice za buduće aktivnosti, prezentirala je u ime izrađivača arhitektica Lili Bračun. 

U kraćoj raspravi vijećnik Zdenka Cerović, izrazio nezadovoljstvo stanjem u prostoru 
Općine Malinska - Dubašnica zbog devastacije prostora pretjeranom izgradnjom. Zatražio je da 
se tekst ovog izviješća dopuni završnom izjavom kojom bi se bez ograda naglasio navedeni 
problem, što su vijećnici prihvatili. 

Vijeće je jednoglasno prihvatilo (13 glasova za) Izvješće o stanju u prostoru Općine 
Malinska - Dubašnica za razdoblje 2016. do 2020. godine Općine Malinska - Dubašnica, uz 
navedenu dopunu vijećnika Zdenka Cerovića. 
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Točka 3. 
Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara 

i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Malinska - Dubašnica 

Prijedlog Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite 
od požara Općine Malinska - Dubašnica prezentirao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe 
Krk gosp. Dinko Petrov, u ime izrađivača dokumenata Vatrogasne zajednice PGŽ-a. 

Radi se o dva dokumenta čije je donošenje propisano Zakonom o zaštiti od požara radi 
sustavne pripreme za eventualne ugroze na ovom području. Procjena ugroženosti sagledava 
stanje sustava zaštite od požara i evidentira dionike zaštite od požara, a Plan normativna 
uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obaveze pojedinih 
subjekata iz domene zaštite od požara. 

Vijećnik Anton Spicijarić skrenuo je pažnju na određene greške u podacima (telefonski 
brojevi, imena osoba) te će se navedeno dodatno provjeriti i ažurirati. 

U raspravi su vijećnici Anton Spicijarić i Lidija Kovačić zatražili dodatne informaciji o 
organizaciji novoustrojene jedinice DVO-a Krk u Općini Malinska - Dubašnica, te planovima za 
ustrojavanjem samostalnog DVO-a, po čemu je zapovjednik JVP Krk Dinko Petrov dao dodatne 
informacije i pojašnjenja. 

Općinski načelnik Robert Anton Kraljić i zapovjednik JVP Krk Dinko Petrov informirali su 
vijećnike kako se razmatra dodatno opremanje vatrogasne postrojbe Krk za slučajeve 
intervencija kod potresa, budući se nalazimo u seizmološki aktivnom području, te budući da u EU 
postoje aktivni programi i sredstva za financiranje navedenih aktivnosti. 

Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plan zaštite od 
požara usvojeni jednoglasno (13 glasova za). 

Točka 4. 
Informacije Općinskog načelnika o aktivnostima u proteklom razdoblju 

Općinski načelnik dao je informacije o aktivnostima u proteklom razdoblju od posljednjeg 
podnošenja informacija: 

1. Informacija o rezultatima provedenog natječaja Komunalnog društva Dubašnica d.o.o. za 
davanje u zakup kamenih kućica na lukobranu 

2. Informacija o tijeku provedbe natječaja za davanje u zakup javnih površina 
3. Vijećnici Sanji Mišetić dana je informacija kako u natječaju nije uvrštena lokacija za palačinke 

kraj restorana Riva kako je navedeno u Planu lokacija jer navedena lokacija nema osigurane 
preduvjete za obavljanje navedene djelatnosti (priključak struje) 

4. Informacija o uspostavljenom kontaktu sa mađarskom partnerskom općinom Cserkesz616, 
po čemu će se sa njihovim predstavnicima održati radni sastanak o mogućoj suradnji na EU 
projektima 

S. Informacija o dodjeli međunarodne kulturno-turističke nagrade Plautilla koja je dodijeljena 
Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja za arheološki lokalitet i izložbeni 
postav Cickini u Svetom Vidu 

6. Izražena je zahvala za pomoć u organizaciji susreta sa partnerskim općinama posebno onima 
koji su ugostili goste iz prijateljskih općina 

7. Najavljen je skup povodom obilježavanja 17. travnja, dana oslobođenja otoka Krka, koji će se 
održati u našoj sportskoj dvorani u Malinskoj dana 21. travnja 2017. godine 

8. Prigodom približavanja kraja mandatnog razdoblja ovoga sastava Općinskog vijeća Načelnik 
je vijećnicima podijelio prigodne poklone 
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Točka 5. 
Završni obračun Proračuna Općine Ma/inska - Dubašnica za 2016. godinu 

Prijedlog završnog obračuna Proračuna za 2016. godinu prezentirao je Luka Drpić iz 
Odsjeka za proračun i financije, dok je po komunalnom djelu dodatna obrazloženja dao voditelj 
komunalnog odsjeka Branko Justinić. Uvodna je Luka Drpić dao ispravak jedne greške u 
dostavljenom materijalu. 

Budući da je u dostavljenom materijalu iznesen opis izvršenja predsjednik Vijeća Zdenka 
Cerović zatražio je da se odmah krene na raspravu i pitanja bez dodatnih obrazloženja. 

Rasprava: 
Vijećnica Lidija Kovačić dala je slijedeće primjedbe na izvršenje Proračuna za 2016. 

godinu: 
zanemarivi učinak izmjere na povećanje prihoda od komunalne naknade (1 %) i povećanje 
poreza na kuće za odmor nakon preuzimanja od Porezne uprave (39%) 
opetovano nezakonito prebacivanje sredstava KD Dubašnica d.o.o. u proračun Općine 
komentirala je izvršenje pozicije igrališta Dražine koje je ostvareno sa samo 100.000,00 
kn od planiranih 600.000,00 kn, dok se u novom rebalansu Proračuna za 2017. godinu 
planira za dovršetak projekta preko 600.000,00 kn 
zamjera što se je podbacilo u ostvarenju rashoda (87%) 
dala je primjedbu na povećanje broja zaposlenih u Općini (15), te je usporedbom sa 
okolnim jedinicama i utvrdila da je udio zaposlenika u ukupnom proračunu Općine 
Malinska - Dubašnica iznosi 2,16 mil/kn, što je manje u odnosu na zadnju godinu prošlog 
mandata (2,8 mil/kn) i manje u odnosu na okolne jedinice u kojima je prihod po jednom 
zaposlenom, primjerice u Krku 2,8 mil/kn i Dobrinju 2,9 mil/kn 
dala je primjedbu na zanemarivu visinu ostvarenih pomoći u proteklih 4 godine prema 
čemu je grad Krk ostvario 36 mil/kn, Omišalj 11 miljkn, Dobrinj 4,2 mil/kn, Baška 10 
mil/kn i Malinska ispod 2 mil/kn 
nadalje daje promatrana kroz proračun Općine vidljivo je povećanje prihoda od prodaje 
nekretnina, te je u protekle 3 godine ostvaren prihod od 9,07 mil/kn ili 7% proračuna, što 
je jedino više u gradu Krku (11,6 mil/kn, ali u udjelu od 4% proračuna), Dobrinj 1,3 
mil/kn, Baška 4,9 mil/kn, Vrbnik 0,5 mil/kn, Punat 3,7 mil/kn i Omišalj 3,7 mil/kn 
napominje da ovaj izvještaj, kao ni lanjski nije formalno ispravan, te upozorava na 
određene tehničke nedostatke 
U odgovoru na iznesene kritike Općinski načelnik Robert Anton Kraljić navodi da postoje 

određeni problemi u kadrovskom dijelu upravnog odjela koji se tiče zaduženja komunalne 
naknade i poreza i u tom smjeru su već poduzete mjere za unaprjeđenje naplate prihoda i 
zaduženja, kroz novu sistematizaciju radnih mjesta i kroz formiranje komisije za naplatu prihoda 
i provedbu izmjere. Tako su na tom polju već početkom 2017. godini vidljivi rezultati. 

Vezano na prebacivanje sredstava iz KD-a u Općinu načelnik navodi da Općina kroz to 
ostvaruje značajnu korist, za razliku od prošle vlasti koja je nezakonito ulagala u investicijske 
fondove čime je oštetila proračun, a što je potvrdila i revizija našeg proračuna. 

što se tiče apartmanizacije slaže se da je situacija loša ali navodi da se važeće planove nije 
htjelo mijenjati nakon što su određene zone već otvorene za gradnju. 
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Replicirala je vijećnica Lidija Kovačić po pitanju ulaganja u fondove, za koje potvrđuje da 
je bila loša odluka, ali navodi da u tome nije bilo nezakonitog postupanja. šteta s osnova ulaganja 
nije toliko velika kako se prikazuje kada se u obzir uzme da je u to vrijeme pala vrijednost novca, 
ali i vrijednost nekretnina i druge imovine. što se tiče komentara načelnika o kadrovskim 
problemima, navodi da je u zadnjoj godini prošlog mandata na platnoj listi bilo 10 radnika u 
odnosu na sadašnjih 15, te navodi da unatoč značajnom povećanju nisu ostvareni rezultati. 

Načelnik navodi da nije točno kako je ulaganje u fondove bilo zakonito, za što je citirao 
odredbe zakona o proračunu koji je u tom vremenu bio na snazi. Replicirao je vijećnik Anton 
Spicijarić da je postupanje u tom vremenu bilo zakonito i da se je nakon nalazu revizije postupilo 
po istome. Sa pitanjem ulaganja slobodnih sredstava u fondove između ostalog bilo je upoznata i 
Općinsko vijeće u kojem je bio i sam Općinski načelnik, te koje je procijenilo da se sredstva 
trebaju zadržati u fondovima. Dalje, napominje da se tada godišnje ostvarivalo od 8 do 12 mil/kn 
potpora za kapitalne projekte, po čemu je načelnik replicirao kako nije želio „kucati" na razne 
adrese jer je želio sačuvati neovisnost, te su sve ostvarene potpore rezultat kvalitetnih projekata. 
Navodi da će po završetku mandata ostaviti Općinu u stanju u kojem ju je primio sa realiziranim 
kapitalnim projektima. 

Po navodima zakonitog postupanja od vijećnice Kovačić i vijećnika Spicijarića zamjenik 
općinskog načelnika Miroslav Topić replicirao je time što je pročitavši nalaz revizije koji govori 
da se novčana sredstva ne smiju ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava. 

Vijećnica Lidija Kovačić, vezano na izjavu načelnika o ostavljanju Općine u stanju u kojem 
ju je preuzeo, navodi da će ostaviti i kreditno zaduženje koje nije naslijedio. 

Po završetku rasprave predsjednik Vijeća stavio je točke na glasovanje: 

1. Završni obračun Proračuna Općine Ma/inska - Dubašnica za 2016. 9odinu usvojen je 
jedno9lasno (13 9lasova za) 

2. Odluka raspodjeli rezultata za 2016. godinu usvojena je jednoglasno (13 9lasova za) 

3. Izvješće o izvršenju Pro9rama 9radnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 
2016. 9odinu usvojeno je jedno9lasno (13 glasova za) 

4. Izvješće o izvršenju Pro9rama održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 
za 2016. 9odinu usvojeno je jedno9lasno (13 9lasova za) 

Točka 6. 

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2017. GODINU 

Uvodna je uz prijedlog izmjena i dopuna proračuna kraće obrazloženje dao Općinski 
načelnik Robert Anton Kraljić. Navodi da se izmjene predlažu prvenstveno zbog rasporeda viška 
prihoda iz prošle godine, te se tom prilikom raspoređuje u većem dijelu na komunalne aktivnosti 
u programu gradnje. U odnosu na dostavljeni materijal naknadno predlaže se još dvije izmjene: 
povećanje pozicije šahovskom klubu i povećanje izdavanja za financiranje političkih stranaka 
zbog predstojećih izbora. 

Rasprava: 
VijećnikAnton Spicijarić zatražio je informacije i postavio slijedeća pitanja: 
zatražio je informaciju s kojeg osnova se planira prihod od naknade šteta, na što je 
odgovorio Luka Drpić kako se radi o prihodu od osiguravajućeg društva s osnove naknade 
štete od prošlogodišnje poplave u zgradi Općine. 

nadalje zatražio je informaciju po pitanju koje je postavio na prošlim sjednicama, dali je 
osigurana sportska dvorana, što je potvrdio Općinski načelnik i nadodao kako je u tijeku 
evidencija šteta i nedostataka 
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zatražena je informacija o poz1c111 povezivanja na optičku mrežu što je obrazložio 
Općinski načelnik kako se radi o projektu izgradnje vlastite optičke mreže u svrhu 
povezivanja na općinskih objekata (informatičke učionice u školi i zgrade Općine) 
zatražena je informacija dali je Općina ugovorila sa operaterima plaćanje naknade za 
korištenje elektroničke komunikacijske mreže (EKI), na što je odgovor dao zamjenik 
Općinskog načelnika kako smo imali prijedloge ugovora koje nismo prihvatili jer je 
procijenjeno kako je ponuđena naknada preniska te da se pokretanjem spora može 
ostvariti bolje uvjete 
pitanje je postavljeno o planiranoj poziciji zakupa zemljišta župe Krk koju koriste stočari 
za ispašu stoke, odnosno zašto se planira isplata naknade za protekle tri godine. 
Odgovorio je Općinski načelnik da je u župnom uredu učinjen previd te zadnje dvije 
godine kada nije plaćan zakup 
komentira da se povećava pozicija manifestacija iako je godina tek započela što je 
načelnik obrazložio određenim novim informacijama i iskazanim novim potrebama 
komentira izdavanje za maškare koje se i dalje povećava iako se aktivnosti smanjuju 
(grupa iz Malinske ne nastupa na Riječkom karnevalu). Načelnik je odgovorio da je iznos 
manji od lanjskog ali se radilo o previdu što su se prije troškovi knjižili na više pozicija što 
je sada ispravljena (zaštitari i dr.) 
po pitanju programa zaštite okoliša, odnosno Projekta prikupljanja, odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka, navodi da nije vidljiv ključ 
raspodjele udjela u financiranju projekta, te navodi da je udio vidljiv tek na slijedećoj 
točki dnevnog reda koja je trebala usvajati prije rebalansa, a postavlja se pitanje temeljem 
čega je utvrđen udio Općine Malinska - Dubašnica od 19,11 %. Nije korektno prikazan 
način kako će se financirati projekt, te zaključuje da ova tema nije dobro pripremljena. 
Vijećnica Lidija Kovačić se je nadovezala na temu Ponikve sa pitanjem prošlogodišnje 
nabave električnih automobila, što je osim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša 
financirana i iz sredstava amortizacije Ponikve. Sredstva amortizacije su naša sredstava u 
našem suvlasničkom dijelu, a kako se trošak podijelio prema suvlasničkom dijelu ispada 
da je Općina financirala nabavu 10 automobila za Ponikvu i druge Općine, a na korištenje 
je dobila 1. Sa druge strane naše komunalno društvo koje posluje prema pozitivnim 
propisima koji reguliraju poslovanje trgovačkih društava, te ne može na ovaj način davati 
automobile na korištenje općinama. 
Vezena na poziciju Lovačkog društva istaknuo je da je potrebno ponovno način model da 
se kroz lovačko društvo regulira isplata šteta stočarima od divljači 
Dao je primjedbu na raspodjelu sredstava za pojedine udruge (Maslinari, Termen) na što 
je odgovoreno da se sredstva od prošle godine osiguravaju javnim natječajem i 
postupkom ocjene prijavljenih programa, te je bitno za napomenuti da se financira 
kvaliteta i broj programa u skladu sa propisanim kriterijima 
Na kraju je postavio pitanje prioriteta u kapitalnim programima gdje smatra da se kod 
investicije rekonstrukcije parka na Obali pretjeruje, dok se neki drugi važni projekti ne 
realiziraju. Nadalje navodi da se otvaraju nove pozicije (cesta prema Dvoranima, 
oborinska odvodnja i dr.) dok drugi projekti koji su važniji se ne realiziraju. 
Načelnik je odgovorio da se određeni drugi važni prioriteti ne mogu trenutno realizirati 
zbog raznih imovinsko-pravnih razloga, ishođenja dozvola i dr. radi čega su otvoreni 
drugi koji su spremni za realizaciju. 
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Vijećnica Lidija Kovačić postavila je slijedeća pitanja i dala komentare: 
slaže se s vijećnikom Antonom Spicijarićem da park na obali nije prioritetan te da se 
prioriteti loše definiraju 
Načelnik navodi da je projekt u skladu sa arhitektonskim natječajem zacrtanu planovima 
i kao takav je logična njegova realizacija u sklopu uređenja cijelog centra 
nadalje zatražila je informaciju zašto se smanjuje pozicije prihoda od prodaje nekretnina 
na što je načelnik odgovorio da je otpala jedna planirana prodaja na području Lanišća 
zbog pokrenutog imovinskog spora 
zatražila je informaciju o novom projektu izrade studije bike sharinga čega je nositelj 
Ponikve, jer smatra da se Ponikve u zadnje vrijeme bave svačime, a sam biciklizam na 
razini otoka nije osmišljen jer se njime bave pojedinačno turističke zajednice i turističke 
agencije 

Po završetku rasprave predsjednik Vijeća stavio je točke na glasovanje: 

1. I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Ma/inska - Dubašnica za 2017. godinu usvojena je 
sa 7 glasova za i 6 protiv 

2. I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2017. do 2019. godine 
usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

3. I. izmjena i dopuna Plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

4. I. izmjena i dopuna Plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 
godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

5. I. izmjena i dopuna o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 
Općinskom vijeću za 2017. godinu usvojena je sa 7 glasova za i 6 protiv 

Točka 7. 

PONIKVE VODA d.o.o. 
Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka 

Obrazloženje prijedloga dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da se 
radi o projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka koji 
se već duži niz godina priprema i konačno je došao do realizacije. Sam projekt je težak 510 
mil/kn a financirati će se iz sredstava EU fonda sa 72,25%, dok se preostali dio financira 
sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda i JLS (i Ponikve) u jednakim udjelima (svaki po 
9,25%). Što se tiče udjela JLS na Općinu Malinska - Dubašnica otpada 19,11 % ili 8.103.554 HRK,a 
radi se stvarnom o udjelu pojedine JLS u samom projektu. 

U raspravi je vijećnik Anton Spicijarić ponovio kao i kod usvajanja I. izmjena i dopuna 
Proračuna za 2017. godinu da materijal nije kvalitetno pripremljen za ovako važnu odluku. Nije 
obrazložena zašto se umjesto ukupnog iznosa za JLS uzima 45 mil/kn umjesto planiranih 42 
mil/kn. Postavljaju se pitanje prioriteta zašto se na primjer kreće sa Svetim Vidom a ne obalnim 
područjem (Porta i Vantačići) itd. 
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Po završetku rasprave predsjednik Vijeća stavio je točke na glasovanje: 

1. Odluka o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih 
voda na području otoka Krka" i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi 
projekta usvojena je jednoglasno 

2. Odluka o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje usvojena je jednoglasno 

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica 
za 2017. godinu usvojena je jednoglasno 

Točka 8. 
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se vrši 

naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje 

Obrazloženje prijedloga Odluke dao je zamjenik Općinskoga načelnika Miroslav Topić koji 
navodi izmjena i dopuna ove Odluke predlaže na inicijativu Komunalnog društva Dubašnica 
d.o.o. koje vrši naplatu parkiranja u Malinskoj, a na osnovu iskustva iz dosadašnjeg obavljanja 
djelatnosti. Prijedlog se odnosi na usklađenje cijena po pitanju naplate dnevne parkirne karte s 
nalogom (DPK s nalogom) i na izmjene u terminološkom smislu kao i dopune koje su se kroz 
praksu pokazale potrebnim. 

Vijećnik Anton Spicijarić postavio je pitanje dali je ova odluka zakonski utemeljena s 
osnove aktualnih sudskih sporova po pitanju naplate parkiranja, te je postavio pitanje dali 
imamo suglasnost MUP-a za donošenje odluke. Odgovorio je zamjenik načelnika kako mi imamo 
suglasnost na osnovnu Odluku o parkiralištima, dok za ovaj Pravilnik koji regulira samu naplatu i 
cijenu karte, nije potrebna suglasnost. Po pitanju aktualnih sudskih sporova koje spominje 
vijećnik Spicijarić radi se o jedinicama koje nisu imale navedenu suglasnost i uredno regulirano 
područje naplate parkiranja. 

Vijećnica Lidija Kovačić postavila je pitanje dali imamo kakvih iskustava po provedbi 
ovršnih postupaka prema stranim osobama, jer se navedene ovrhe u pojedinim zemljama u 
sudskim procesima odbijaju. Zamjenik načelnika navodi da Komunalno društvo provodi putem 
odvjetničke kuće naplatu potraživanja od inozemnih korisnika, te da nije upoznat da kod nas 
postoje problemi s naplatom. Pretpostavlja da se radi o različitim sudskim praksama u različitim 
zemljama. 

Po završetku rasprave predsjednik Vijeća stavio je točke na glasovanje: 

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na kojima se 
vrši naplata načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje usvojena je 
jednoglasno. 

Točka 9. 
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja 

Po točki dnevnog reda nije bilo dodatne rasprave ni pitanja, te je stoga predsjednik Vijeća 
stavio je točke na glasovanje: 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih 
odobrenja usvojena je jednoglasno. 

ov_39(2-17} - 8 -



39. sjednica Općinskog vijeća 23. ožujka 2017. 

Točka 10. 
T.U.O. MARGARITA, vi. Sandra Mrđen 

Zamolba za proširenje djelatnosti u poslovnom prostoru 

Točku dnevnog reda obrazložio je Općinski načelnik koji je zaprimljenu molbu proslijedio 
Vijeću na odlučivanje. Navodi da je situacija po navedenom predmetu dosta upitna. 

Uslijedila je rasprava u kojoj su vijećnici izrazili sumnju u opravdanost ovakvog zahvata 
na našoj tržnici u vidu primjerenosti, minimalno tehničkih uvjeta i drugog. Dana je zamjerka 
podnositelju na neplaćanje zakupa za postojeće prostore koje ima u zakupu, radi čega je Vijeće 
zaključilo da se o tome neće raspravljati ni odlučivati. 

Točka 11. 

IMOVINSKI PREDMETI 

1. Odluka o osnivanju prava služnosti u korist Ponikve voda d.o.o. 

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Radi se o zahtjevu 
Ponikve voda d.o.o. za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti u postupku ishođenja 
građevinske dozvole za rekonstrukciju vodovoda mjesne mreže naselja Sv. Vid - Miholjice. 

U raspravi je vijećnik Anton Spicijarić zamjerio da navedeni projekt nije obuhvatio sustav 
oborinske odvodnje, jer je u sklopu ovog projekta vodoopskrbe i fekalne odvodnje trebalo 
riješiti i navedeni komunalni problem, te stoga smatra kako predmet nije dobro pripremljen. 

Odluka je usvojena jednoglasno 

2. Odluka o raspisivanju natječaja za zamjenu dijela k.č. 3968 k.o. Malinska - Dubašnica 

Prijedlog Odluke obrazložio je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić. Radi se o nastavku 
rješavanja predmeta koji je iniciran pred više godina, a kojim bi se izvršila zamjena 4 76/894 
dijela k.č. 3968 k.o. Malinska - Dubašnica po izrađenom prijedlogu parcelacije, u svrhu 
formiranja okućnice te formiranja kolna-pješačke u naselju Vantačići. Protu-stranka, koja je 
zainteresirana za stjecanje navedene čestice u cilju formiranja svoje okućnice, je vlasnik 
terena na kupalištu Rova, za otkup kojega je zainteresirana Općina. 

Više godina čekalo se je rješavanje imovinskih odnosa na navedenom zemljištu kao 
rješavanje statusa pomorskog dobra, što je sada riješeno kroz obnovu zemljišnih knjiga. 

Za provedbu navedenog potrebna je Odluka Vijeća za raspisivanje natječaja za zamjenu. 

Vijećnik Anton Spicijarić potvrdio je da je rješavanje ovog predmeta inicirano još u njegovom 
mandatu te u tom smislu podržava prijedlog. 

Nastavno na ovaj predmet navodi da na području kupališta Rova postoji susjedni teren u 
vlasništvu drugih osoba koji je jednako interesantan Općini radi uređenja javnih i drugih 
sadržaja uz plažu Rova, radi čega poziva da se u skorim planovima predvidi i otkup 
navedenog zemljišta i u tom smislu da se pokrenu pregovori oko otkupa sa vlasnicima. Vijeće 
je prihvatilo da se pokrenu predloženi pregovori sa vlasnicima zemljišta oko mogućnosti 
otkupa. 
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Vijećnica Lidija Kovačić zatražila je informaciju dali je o prijedlogu ove odluke informiran 
mjesni odbor za koji smatra da se je trebao očitovati jer se radi o pitanju od interesa za 
mjesto. Načelnik navodi da nije posebno kontaktirao mjesni odbor jer se radi o predmetu 
koja je aktualan već 10-tak godina, te pretpostavlja da je mjesni odbor upoznat sa pitanjem. 

Odluka je usvojena jednoglasno uz napomenu da će se pokrenuti pregovori oko otkupa 
druge parcele na Rovi. 

Točka 12. 
Dopuna Plana lokacija za postavu privremenih objekata 

Obrazloženje točke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da je 
navedena dopuna za određivanjem lokacije za postavu bankomata inicirana nakon uklanjanja 
bankomata iz susjedne turističke agencije Sol Tours. 

Odluka je po kraćoj raspravi usvojena jednoglasno. 

Točka 13. 
Ugostiteljski obrt Riva - Molba za oslobođenjem od plaćanja zakupa terase u 2017. godini 

Obrazloženje točke dao je Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da je 
zaprimio molbu zakupnika restorana Riva koji traži da mu se odobri oslobađanje od plaćanja 
zakupa ugostiteljske terase za restoran u 2017. godini iz razloga što će biti onemogućena 
određeno vrijeme obavljanje djelatnosti zbog izvođenja radova u susjednom parku. 

Prema postojećoj odluci Općinski načelnik zbog ovakvih razloga može umanjiti 
zakupnicima umanjenje do 10%. 

U raspravi su vijećnici uvažili da je stranka oštećena te nakon rasprave o visini mogućeg 
umanjenja Vijeće se usuglasila da se moguće umanjenje odobri do 50% godišnje zakupnine. 

Odluka je po kraćoj raspravi usvojena jednoglasno. 

Točka 14. 
Odluka o namjeni poslovnog prostora 

Obrazloženje je dao Općinski načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi da zbog 
nezainteresiranosti za zakup poslovnog prostora prema sada propisanim uvjetima i namjenama, 
u više navrata bezuspješno raspisivan natječaj . Slijedom novog iskazanog interesa predlaže se da 
se proširenje mogućih djelatnosti u prostoru i drugim uslužnim djelatnostima, čime bi se u 
natječaju moglo javiti više potencijalnih zakupnika. 

Odluka je po kraćoj raspravi usvojena jednoglasno. 
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Točka 15. 
PITANJA VIJEĆNIKA 

1. Vijećnik Anton Spicijarić postavio je pitanje vezano za uređenje parka na Obali, do koje je 
mjere razrađen projekt u smislu izmjena i usklađenja, te u smislu navedenog postavio je 
pitanje zašto se u parku ugrađuje veliki profil oborinske odvodnje. 

Načelnik je odgovorio da će dostaviti pismeni odgovor. 

2. Vijećnica Kristina Kirinčić postavila je pitanje što će biti sa privatnim jaslicama nakon 
otvaranja novog vrtića. Načelnik je odgovorio da iste imaju zakupljen prostor za tri godine za 
koje se očekuje da će djelovati kao i ove godine uz sufinanciranje Općine. 

3. Vijećnica Lidija Kovačić zatražila je informaciju o aktivnostima koje Općina poduzima radi 
ustroja poreza na nekretnine koji se uvodi od 2018. godine. 

Načelnik je odgovorio da će dostaviti pismeni odgovor. 

Točka 16. 
Izvještaj predsjednika Vijeća 

Povodom približavanja kraja mandata aktualnog saziva Općinskog Vijeća, kratko 
obraćanje dao je predsjednik Vijeća Zdenka Cerović. Izrazio je da je vrlo zadovoljan sa radom 
Vijeća u protekle četiri godine, te navodi da je zadovoljan što se je kod važnih stvari postizao 
koncensus. Uz statističke podatke o broju održanih sjednica i sati rasprave, predsjednik Vijeća 
zaključuje i daje preporuku budućem sastavu da se organizacija rada Vijeća unaprijedi kroz 
određenu poslovničku izmjenu, radi kvalitetnijeg i učinkovitijeg rada. 

Nadalje smatra da za budući rad treba postaviti određene prioritete koje se trebaju 
prioritetno rješavati, kao što su: kupališta, cesta kroz Dobrinčevo, cesta od Markata do ulice 
Nikole Tesle, rješavanje problema mrtvog kapitala kao što su Haludovo i obalna radio stanica, 
rješavanje problema pretjerane gradnje. Ukratko je naveo i pitanja po koj ima je nezadovoljan 
kao što je rad Odbora za urbanizam i još neka. 

Na kraju se je ispričao vijećnicima na njegovim reakcijama koje su nekoga možda 
povrijedile. 

Po završetku obraćanja predsjednika Vijeća prisutnima se ukratko obratio i Općinski 
načelnik Robert Anton Kraljić koji navodi ostvarene ciljeve kao što su obnova zemljišnih knjiga i 
izgradnja dječjeg vrtića. Napominje da je slušao konstruktivne primjedbe koje je uvažavao kod 
odlučivanja te je u svom djelovanju zadržao svoju neovisnost. 

Zahvalio je vijećnicima na kvalitetno ~ du i--doprinosu. 
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