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Temeljem članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ boj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 
125/08 i 36/09) i članka 31.  Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine 
PGŽ“ 26/08, 43/08 i 14/13), podnosi se 
 

IZVJEŠTAJ O RADU 
NAČELNIKA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNCA 

za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine 
 
UVOD 
 
Djelokrug i nadležnosti Načelnika izvorno su uređeni Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi. Temeljem citiranog zakona Načelnik: 

- zastupa Općinu; 
- obavlja izvršne poslove u Općini; 
- priprema prijedloge općih akata; 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela na način i u 

postupku propisanom statutom jedinice područne (regionalne) samouprave; 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne 

(regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa 
zakonom i statutom; 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne 
(regionalne) samouprave, kao i njezinim prohodima i rashodima, u skladu sa 
zakonom i statutom; 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinica područne 
(regionalne) samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa 
prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se 
odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 
1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina 
planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina 
provedeno u skladu sa zakonskim propisima, u kojem slučaju o tome odlučuje 
predstavničko tijelo. 

 
U odnosu na upravna tijela – Jedinstveni upravni odjel, Načelnik: 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave 
u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga; 

- nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne) 
samouprave u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga; 

- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog 
odjela; 

- odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u 
svezi s radom pročelnika koja nisu uređena tim Zakonom, u skladu s odredbama 
zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
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Temeljem Statuta Općine Malinska-Dubašnica (članak 31.) ovlasti Načelnika su: 
- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće; 
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima; 
- daje mišljenje o prijedlozima akata koje Općinskom vijeću podnose drugi 

ovlašteni predlagatelji; 
- predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna 

te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračunu; 
- odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna; 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća; 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i 

rashodima Općine u skladu  sa zakonom, Statutom i općima aktima Općine 
Malinska-Dubašnica; 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Malinska-
Dubašnica u skladu sa zakonom, Statutom i općima aktima Općine Malinska-
Dubašnica 

- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje 
obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu 
Općine Malinska-Dubašnica 

- utvrđuje prijedloge odluka o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica i 
udjela Općine u kojima je Općina Malinska-Dubašnica osnivač; 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica u obavljanju 
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću 
njihovog rada; 

- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica; 
- odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Općine Malinska-Dubašnica; 
- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih 

društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom 
nije drugačije odrađeno; 

- odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih 
kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Općini 
Malinska-Dubašnica; 

- podnosi Općinskom vijeću odgovarajuća izvješća; 
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora; 
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim 

propisima; 
- odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne 

uprave tijela Općine; 
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom, 

općim aktima Općine Malinska-Dubašnica ili drugim propisima. 
 
O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim 
osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica 
Načelnik podnosi Općinskom vijeću godišnja izvješća. 
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Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine u tijelima javnih ustanova, 
trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač Načelnik je dužan 
dostaviti Općinskom vijeću u roku od osam dana od dana donošenja te istu objaviti u 
„Službenim novinama Primorsko-goranske županije“. 
 
ZAMJENIK NAČELNIKA 
 
Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, Načelnik može obavljanje određenih poslova iz 
svog djelokruga povjeriti zamjeniku u skladu sa Statutom, u kojem slučaju mu ne 
prestaje odgovornost za obavljanje tih poslova. Zamjeniku načelnika Miroslavu Topiću 
dipl. iur., povjereni su poslovi iz djelokruga načelnika koji se odnose na pravne poslove, 
pripremu akata i provedbu odluka načelnika i Općinskog vijeća. Također mijenja 
načelnika uvijek kad je načelnik spriječen u obavljanju svojih obveza  
 

OPIS  AKTIVNOSTI 
Razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine. 
 
Polinarova 2014. 
 
Početkom srpnja 2014. godine, započinju pripreme za proslavu Dana općine i župe  Sv. 
Apolinara  - Dubašnica 20. srpnja „Polinarove„ koja je ove godine padala na nedjelju pa 
smo svečanu sjednicu Općinskog vijeća imali u petak 18. srpnja. Nazočili su dožupan 
PGŽ-a Marko Boras Mandić, gradonačelnik Krka Dario Vasilić, gradonačelnik Cresa 
Kristijan Jurjako, načelnica Kostrene Mirela Marunić, načelnica Vrbnika Marija Dujmović 
Pavan, načelnica Omišlja Mirela Ahmetović, načelnik Općine Punat Marinko Žic, načelnik 
Općine Dobrinj Neven Komadina. Prisutan je bio i načelnik zbratimljene općine iz 
Austrije, Pinkovac/Guttenbach Leo Radaković, a nazočili su i dva načelnika iz Slovačke i 
Poljske koji su se ovdje zatekli na godišnjem odmoru  i to Miroslav Leško iz slovačke 
općine Fulijanka i Andrzej Betlej iz općine Zarszyn u Poljskoj.  
 
Skupu je nazočio i vodeći  domaći gospodarstvenik, ujedno i počasni  konzul  Ukrajine  
gospodin Nikola Turčić, a sjednicu je vodio Predsjednik općinskog vijeća Općine 
Malinska-Dubašnica profesor Zdenko Cerović.   
 
U svom govoru osvrnuo sam se na sve projekte koje smo u prvom dijelu 2014. godine 
započeli i koje planiramo do kraja godine završiti. Iako sam tada najavio da ćemo do 
kraja godine započeti  izgradnju tj. renoviranje bolje reći stabiliziranje temelja i zamjenu 
krovišta Etno kuće - Kuće Dubašljanske baštine sa predviđenih 200.000 kuna to se nije 
dogodilo, već  se projekt na kraju prebacio u 2015 godinu sa puno više planiranih 
sredstava i transparentnom javnom nabavom.  
 
 
 

http://www.malinska.hr/
mailto:info@malinska.hr


Obrazac   OMD  - 1                                                     
 
 
                                                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                         MB.  2575523 
                                           PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                                              OIB.  36462926568 

                                     OPĆINA  MALINSKA – DUBAŠNICA                                   IBAN.  HR5323900011825300006 
                                                                                                                           SWIFT.  HPBZHR2X                                    

                                        Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska 
tel.     +385 (0) 51 750 501 

                            www.malinska.hr  /  info@malinska.hr                                                    fax.     +385 (0) 51 750 510                                                                                              
                                                                                                  
 

 
OPĆINA  MALINSKA – DUBAŠNICA 

 

 

5 

 

Po prvi su puta u 20-godišnjoj povijesti Općine Malinska-Dubašnica toga dana 
dodijeljene su povelje počasnim građanima naše Općine i to su na 12. sjednici Općinskog 
Vijeća Općine Malinska-Dubašnica jednoglasnom odlukom gospodin  Josip Šamanić, 
poznati dugogodišnji društveno aktivni član Općine Malinska-Dubašnica i ujedno  
predsjednik  nekad mjesne zajednice Sv. Vid i jedinog aktivnog Mjesnog odbora Sv-Vid-
Miholjice  iz Sv. Vida, te gospodin Josip Sormilić iz Žgombića, dugogodišnji  višekratni 
Predsjednik općinskog vijeća i istaknuti član udruge umirovljenika Dubašnica. 
Posebnom nagradom nagrađena je sportašica Ana Znaor zbog iznimnih sportskih 
dostignuća, primjerice titule peterostruke svjetske prvakinje u kickboxingu . Osim toga, 
nagrađeni su i svi učenici - sportaši za postignuta ostvarenja u sportskim natjecanjima, 
ukupno njih 8.  
 
Svečanost je završila promocijom knjige - monografije Dubašnica - povijesne mijene, 
drevna župa i iseljenici u New Yorku, autora dr. sc. Antona Bozanića i predstavljanjem 
nosača zvuka narodnih pjesama i plesova braće Nikole i Antona Milčetića, pored 
nekadašnje kapele Majke božje Karmelske u pozadini župne Crkve Sv. Apolinara u 
Bogovićima. 
 
Komunalno i prometno redarstvo 
 
Osim već uobičajenih predsezonskih problema, moram spomenuti da smo se putem 
učinkovitog komunalnog redarstva puno lakše borili sa izazovima buke stvarane 
građevinskim radovima usprkos općinske odluke o zabrani građenja u razdoblju 
turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna. Ako je zaključak da se još u lipnju može 
donekle tolerirati završetak radova, to više u srpnju nije bilo moguće pa su komunalni 
redari veoma uspješno prekršajnim prijavama i kaznama utjecali na rad građevinara koji 
se nisu držali te obaveze napravljene samo i isključivo s razlogom da se gost, turist u 
našem kraju odmori, a da mi kao njegovi gostoprimci možemo biti zadovoljni onime što 
je nama ostavio za usluge koje je pritom koristio te da nam se zadovoljan i odmoran  
vrati kući i ponovno prisjeti slijedeće sezone. Moramo biti svjesni da Općina Malinska-
Dubašnica živi od i za turizam i da se veliki dio svega mora podrediti toj najznačajnijoj 
djelatnosti žitelja Malinske i Dubašnice.  
 
Krajem 2014 odlučili smo se za odluku, koju smo prethodno usuglasili sa Vijećem 
Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica da se rok za građevinske radove 
pomakne na razdoblje od 01. lipnja do 30. rujna kako bi se još lakše i mirnije ušlo u 
ljetnu sezonu.  
 
Nakon ljetne sezone 2013. kada nije bilo naplate parkiranja zbog pada javne nabave i 
nemogućnosti da izabrani koncesionar odradi sezonu, odlučeno je da ljeto 2014 g. po 
prvi puta u povijesti Općine naplatu parkiranja i blokiranja nepropisno zaustavljenih 
vozila po našim javnim površinama odradi upravo naše komunalno društvo Dubašnica, 
što se na kraju sezone naplate pokazalo kao vrlo isplativa investicija gdje je bruto prihod 
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bio 997.000 kuna. Prometno se redarstvo  također  ustrojilo i može se reći, da su nakon 
upozoravanja u lipnju također morali pribjeći oštrijem sankcioniranju prometnih 
prekršitelja, ali isključivo u domeni vozila u mirovanju, jer za vozila u kretanju prometno 
redarstvo nema ovlasti. Ovdje moramo priznati zahvalnost MUP-u Krk (odjelu za 
promet) koji nam je svesrdno pomogao, posebice pri zabrani prometovanja  autobusa  
koji nisu ishodovali dozvolu kretanja po našim nerazvrstanim cestama ili se nisu 
parkirali na njima namijenjenom parkiralištu za autobuse i teretna vozila „Ježevo“,  na 
ulazu u Malinsku, poslovne zone Sv. Vid, točnije nasuprot Plodina. 
 

Sjednice Općinskog Vijeća 
 
U navedenom polugodišnjem razdoblju Općinsko je Vijeće zasjedalo 6 puta, od toga 
jedna svečana Sjednica povodom dana Općine, a 17. prosinca na 17. sjednici Vijeća 
Općine Malinska-Dubašnica donesen je Proračun za 2015. godinu te ispada da se 
zasjedalo jednom u mjesecu. 
   
Sve odluke, izmjene i dopune odluka, izvješća o izvršenju Proračuna, informacije, 
mišljenja i stavovi vijećnika o aktualnim temama koje je tražio Predsjednik Vijeća  
ponaosob, vidljivi su kroz zapisnike sa svih Vijeća koje po objavi u Službenim novinama 
PGŽ-a objavljujemo na našim stranicama www.malinska.hr. Ono što žalosti, ali i 
umnogome govori kako radi Vijeće i zašto tako dugo ponekad zasjeda jest činjenica da se 
zapisnici sa prethodne sjednice Vijeća donose ili se raspravlja o njima po sat i više 
vremena što umnogome govori i podijeljenosti, pa čak bih rekao i zluradosti pojedinaca 
koji žele na svaki mogući način u zapisnik unijeti čak i misli koje nisu mogle biti 
interpretirane jer nisu ni izrečene, već bi sastavljač zapisnika trebao isčitati „skrivenu 
misao“ pojedinaca što Pročelniku JUO koji inače sastavlja zapisnike predstavlja veliki 
problem pri sastavljanju zapisnika. Iako je bilo podosta primjedbi na dužinu i opširnost 
zapisnika, potrebno je reći da kao Načelnik općine ne utječem na zapisnik prilikom 
njegovog sastavljanja već dam do znanja na samom Vijeću ako smatram da nešto treba 
ispraviti, iako bih ponekad trebao intervenirati jer je iz njih vidljivo da ono što mene 
ponekad kompromitira bude objavljeno, a ono što se izreče, a moglo bi kompromitirati 
neke od njih koji su svoju funkciju obavljali prije mene,  ne. Primjera ima više, ali 
„svakom po zaslugama“ ili pak po onoj pjesmi …… Jer srce nije kamen!  
 
Također imam potrebu istaći da je prilikom zasjedanja Vijeća odrađeno podosta 
prezentacija vanjskih kuća kao i naših komunalnih društava. Na jednom od takvih vrlo 
uspješnih i sveobuhvatnih prezentacija jedan je vijećnik na samo Vijeće, došao vidno 
alkoholiziran, što je nedopustivo.  Ono što je čudno, to se posebno stanje duha uvaženog 
Vijećnika toleriralo u tolikoj mjeri da osoba čak nije ni upozorena na neobično 
ponašanje, pa ovaj slučaj nije završio niti u zapisniku i upravo zato sam iskoristio priliku 
da ga bar spomenem u svom izvješću o radu kako bi ovaj tekst osim šturih informacija i 
nabrajanja dočarao i spomenuto stanje vijećnika koje je narušilo dignitet Općinskog 
vijeća. Što bi se u domaćem žargonu reklo: da se ne pozabi . 
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Od važnijih projekata koji su se odvijali mimo predviđenih aktivnosti  kroz Proračun, a 
koje donosi život, važno je spomenuti da sam Općinsko vijeće izvještavao prilikom 
početka svakog Vijeća  (osim svečanog ili izvanrednog), a ako ih nisam izvijestio moglo se 
postavljati pitanja  na samom kraju zasjedanja kroz Vijećnička pitanja tj. razno.  
Spomenuo bih sada, da sam davao informacije oko: 

- Haludova tj. nečinjenja apsolutnog ničeg tzv. investitora tog nekad atraktivnog 
turističkog područja, pa se razmišljalo i o drastičnim potezima primjerice 
ukidanja DPU-a ili čak izbacivanja dijela iz zone gradnje te Haludova II i 
potencijalnih investitora na tom području. 

- provedbe kraja geodetske izmjere tj. izlaganja nikad završenog procesa od pred 
10-tak godina  

- razmišljanja oko otkupa kuće Poljanić (između Autobusnog kolodvora Štacija i 
benzinske pumpe) tj. zamjene, što je na kraju godine uspješno realizirano 
jednoglasnom odlukom Vijeća o zamjeni naše potpuno neupotrebljive kuće na 
Cuklićevu sa ovom koja nam u budućnosti može puno značiti zbog svog strateški 
važnog smještaja i velike okućnice. Procjene, cijene, postupak natječaja vidljiv je 
kroz općinske dokumente i one objavljene na web-u pa ih ovdje ne bih iznosio. 
Sve je realizirano u sklopu Proračuna čiji smo rebalans radili na 17. sjednici 
Vijeća i kompletno  sve proveli kroz proračunsku 2014. godinu 

- razgovaralo se i o problemima oborinskih voda  na širem području Općine, puno 
se toga učinilo pa je među  najvažnijim projektom odrađena i oborinska odvodnja 
u uvali Valica kamo nam se događalo da su u proteklih 10-tak godina za svake 
malo jače kiše plavile najniže kuće (slučaj Krušlin) u najnižem dijelu ulice te je 
samim projektom skupljanja vode na najnižim kotama ulice te njenom 
odvodnjom u more kroz pješački put riješen problem tih kuća i izbjegnute tužbe 
koje su vlasnici tih nekretnina komotno mogli prema nama podignuti. 

- potrebi izgradnje upravo energetski učinkovitog vrtića, te dogradnji škole kako bi 
se izbjegao dvosmjenski rad u školskoj godini 2015./2016. 

- inicijativi krčke biskupije, gradonačelnika  i načelnika općina otoka Krka da se 
postavi spomenik Sv. Ocu papi Ivanu Pavlu II u Omišlju pored kružnog toka na 
državnoj cesti  D-102 

- projektima energetske učinkovitosti, te subvencioniranje mjera povećanja 
korištenja obnovljivih izvora energije  

- projektu „Centra za posjetitelje“ tzv. Visitor Centar od kojeg se na kraju ipak 
odustalo, prvenstveno zbog cijene najma poslovnog prostora u zatvorenom dijelu 
Konzuma na ulazu u Omišalj, za kojeg smo na kraju zaključili da je neadekvatan, 
te nesvrhovitosti tako velikog i financijski zahtjevnog projekta za kojeg nismo 
sigurni što bi u konačnici polučio. Isto tako odustali su otok Lošinj, otok Rab i na 
kraju Cres pa bi sav teret troškova pao na otok Krk i Turističku zajednicu otoka 
Krka što je neprihvatljivo. 

- starom groblju Sv. Apolinara u Dubašnici, sanaciji „depožitorija“ i čišćenju 
vegetacije zvonika, sitnim problemima sa konzervatorima i njihovim mišljenjima 
o nastavku uređenja zvonika. 
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- izvještavao  sam o radovima na morskoj obali, posebice me usrećuje izgradnja 
jedne terasaste plaže u uvali Valica, na kojoj odmah po izgradnji zatraženo  
koncesijsko odobrenje i napravljen zgodni mali objekt (propisne veličine do 
12m2) za pružanje ugostiteljskih usluga 

- izvještavao sam o radovima, pretežito asfaltiranjima ili jalovinom uređivanim 
šumskim putevima i sanacijama na našim nerazvrstanim cestama, čiji se registar 
upravo izrađivao, te ostaloj  infrastrukturi, kao i o većim projektima te fazama 
radova npr. na Rovi, u Valici, na zajedničkom projektu uređivanja županijske 
ceste na potezu Sv. Ivan - Sv. Anton (do špine)Evidentno je da je veliki dio 
građevinara, osim GP Krka u stalnim problemima sa rokovima izgradnje što je 
veliki problem  za planiranje Proračuna u tekućoj godini. Nažalost nije ih moguće 
izbjeći zbog odredbi postupka javne nabave kojoj to nije kriterij za isključivanje 
nekog po prethodno lošim iskustvima naručitelja 

- aktivnosti oko javne sigurnosti te pravni predmeti su također vrlo često 
spominjani, posebice oni koji bi Općinu u budućnosti mogli koštati znatna 
materijalna  sredstava zbog prethodno loše vođenih procesa, te loših procjena o 
pravnom stanju predmeta 

- Provedba prvih ikad održanih izbora za mjesne odbore 29. lipnja 2014. godine i 
konstituiranje 5 Mjesnih odbora na području Općine Malinska-Dubašnica  
posebno su važna stvar za budućnost demokracije i ravnomjernog razvoja cijele 
Općine. Vijeća mjesnog odbora Sv. Vid-Miholjice iskazuje posebnu energiju i 
angažman za napredak svojeg malog mjesta, što možemo protumačiti iskustvom  
rada jer je to jedino mjesto koje je u proteklih 20 godina imalo  tradiciju 
odlučivanja tim putem.  Vijeća MO Malinska-Bogović, MO Porat-Vantačić, MO 
Poganka-Sv. Anton te MO Milčetić-Zidarić-Turčić također prilično redovito 
zasjedaju i donose odluke i suglasnosti, često i na prijedlog Općine, čime iskazuju 
želju za uređenjem prostora i mjesta u kojem žive. Nakon pola godine rada 
mjesnih odbora mogu iskazati zadovoljstvo radom istih 

- razgovarali smo i odlučili o tome da kao Općina moramo napraviti Strategiju 
razvoja razvitka općine za razdoblje od 2015. – 2020., poradi lakšeg kandidiranja 
svih programa na EU-fondove. Moramo je raditi na način da u samu radionicu 
uključimo čim više faktora i profesija važnih za razvoj Općine po uzoru na 
radionice za izgradnju i rekonstrukciju etno kuće u Bogovićima .  

- vijećnike sam izvještavao oko pripreme programa i samog koncepta idejnog 
arhitektonsko-urbanističkog natječaja, a period samog natječaja iako je planiran 
završetak krajem 2014. godine prebačen je za početak 2015. godine zbog 
raspisivanja oko božićno - novogodišnjeg razdoblja koje je samo po sebi 
nezgodno za ozbiljni pristup kompleksnoj problematici dijela obale od hotela 
Maestral (bivša Slavija) do uvale Draga 

- pod informacijama nisam krio da bi trebalo doći do izmjena Odluka o komunalnoj 
naknadi i doprinosu, bez korekcija cijene, no iako sam pokušao na jednoj od 
sjednici Vijeća promijeniti  vrijednosti koeficijenta određenih  naselja  koja su od 
zadnje promjene Odluke doživjela napredak u svojim statusima opskrbljenosti 
komunalnom infrastrukturom nisam uspio dočarati i obrazložiti navedeno 
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vijećnicima pa sam odluku povukao 
- zbog velikog obima rada prilikom preuzimanja obaveze naplate i obrade poreza 

kuće (stanova) na odmor od strane porezne uprave koja je to vodila do 2013. 
godine uključujući i navedenu godinu te prebacujući navedeno na komunalni 
odsjek naše općine moram izraziti zadovoljstvo za odrađeni navedeni posao koji 
je stvorio novu i točniju bazu podataka,  zahvaljujući novim softverskim 
rješenjima i programima  tvrtke Libusoft CICOM  koja će  nam  ubuduće  služiti za 
bolju evidenciju postojećeg stanja. Nove izmjere tzv. izrada baze prostornih i 
neprostornih podataka tvrtke Geodetskog zavoda Rijeka koji zajedno sa 
Ponikvama vrše evidentiranje zgrada u prostoru po pojedinim mjestima Općine 
također daju značajan obol procesu evidentiranja navedenog.  
Prinosi od poreza na kuće za odmor zbog bolje kontrole i nove baze podataka u 
ovoj su godini povećani, a u 2015. očekujemo znatniji rast navedene stavke 

- pravovremeno sam davao informacije o natječajima na koje smo kandidirali naše 
projekte, te o svojem radu kao skupštinaru Komunalnog društva Ponikve i 
vjećniku Turističke zajednice otoka Krka 

-  na jednu od Sjednica Vijeća smo po okončanju sezone doveli i direktore 
komunalnog društva Dubašnica, Ivana Petršorića i Turističke zajednice Općine 
Malinska-Dubašnica, Nediljka Vučetića koji su vijećnike izvijestili o uspjesima i 
problemima s kojima su se susretali tijekom turističke sezone 

- pred donošenje Proračuna kontaktirani su povodom eventualnog otklanjanja 
problematika s kojima su se susreli ove sezone, pa je tako u Proračunu za 2015. 
godinu, krajem prosinca, odlučeno da se Komunalnom društvu donira kapitalna 
donacija u vidu kamiona (200.000 kuna), dok se Turističkoj zajednici zbog kupnje 
i predaje u funkciju info-punkta u vidu kamene kućice koja je dobro zaživjela 
tijekom sezone 2014. od kapitalnih stvari u 2015. neće kupiti ništa važnijeg, osim 
što će im se u manifestacijama dodatno pripomoći preuzimajući neka od 
događanja. Isto tako realizirana je potpora Ministarstva turizma tokom ljeta 
2014. za bežični Internet HOTSPOT CROATIA 

- na nagovor i u suradnji sa Turističkom zajednicom Općine Malinska-Dubašnica 
organizirali smo i analizu tj. prezentaciju otklanjanja problematičnih bolje reći 
uralgičnih točaka malinskarskog turizma ugostivši turističkog menadžera bivšeg 
zaposlenika poznate njemačke turističke agencije Neckerman, gospodina Eckarta 
Buchera iz Berlina u našoj Općini na nekoliko dana i koji nam je prenio iskustvo i 
načine otklanjanja sličnih problema kakav je naš, u drugim mediteranskim 
sredinama.  
Izrazio  je žaljenje i svoj dojam da više državne institucije nemaju sluh i iskazuju 
upravo nebrigu te nepostojanje zakona koji bi regulirali nepravdu koja je 
počinjena Malinskoj, a time i dugotrajno uništenom brandu i glasu kojeg je 
Malinska imala uz izgubljeno vrijeme i novac. Objasnio nam je što bi se napravilo i 
koje bi državne službe urgirale i kakvi bi se potezi učinili da se riješi takav 
problem u Njemačkoj  koju dobro poznaje i iz koje dolazi 
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- tijekom 2014. godine, posebice u vrijeme trajanja najvećih gužvi rađena je za 
potrebe Općine Prometna studija koja je definirala promet i pronašla najbolja 
rješenja, najvećim dijelom za područje Malinske, Radića i Bogovića, no isto tako 
dala rješenje za područje oko PŠ „Dubašnica“. Nekoliko je puta prezentirana, 
vijećnicima vladajuće koalicije te Mjesnom odboru Malinska-Bogović i sada je 
poprilično usuglašena te će se u 2015. predati na javnu raspravu i konačno na 
Vijeće. No za napomenuti je da ona protežira jednosmjerni tijek vožnje, posebice 
kroz Dubašljansku ulicu, no isto tako i po Kvarnerskoj i Ulici Slavka Pančića kao 
jednim od glavnih malinskarskih cesta i ulica 

- vijećnici su obaviješteni o razgovorima sa Osnovnom školom Fran Krsto 
Frankopan i planovima tj. težnjama školskog odbora da se na školi izgradi još 
jedna učionica kojom bi se izbjegao dvosmjenski rad u školskoj godini 
2015./2016. te je tim povodom i našim nagovorom u Proračunu Primorsko-
goranske županije za tu namjenu osigurano 200.000 kuna, a mi bismo u 
Proračunu trebali osigurati 500.000 kuna što smo na kraju i učinili. Time nije sve 
riješeno jer tu su još i cijene građevinskog projekta kojeg moramo predati za 
izdavanje građevinske dozvole dogradnje koju bi onda izvršili u ljeti 2015. 
godine. 

 
Suradnje 
 
Koordinacija načelnika općina otoka Krka i gradonačelnika Grada Krka sa određenim 
županijskim službama odrađena je u Malinskoj 26. studenog 2014. godine,a na njoj je 
prisustvovala i Pročelnica za odgoj, školstvo i obrazovanje mr. Edita Stilin. Krajem 
godine obvezali smo se da ćemo potpisati ugovor sa školom o diobi troškova dvorane 
40% škola i 60% Općina Malinska-Dubašnica kako je i uobičajeno u drugim sredinama 
gdje se školske /općinske dvorane grade i vežu na školu. 
Za spomenuti je i dobru suradnju sa svim županijskim službama tijekom drugog 
polugodišta 2014. godine te dobivanju dijela zatraženih pomoći za sanaciju šteta na 
dijelu morske obale koja je stradala od izvanrednih udara bure i tramontane, koje smo 
proglasili  vremenskom nepogodom u ljetnim i jesenskim mjesecima 2014. godine, tj. 
perioda za kojeg donosim ovo izvješće. 
 
U navedenom razdoblju nije bilo puno aktivnosti po pitanju međunarodne suradnje, ali 
smo prisustvovali tradicionalnom susretu gradonačelnika četiriju zbratimljenih općina 
tj. Grosshabersdorfa (D), Swieciechowe (PL) i Aixe-sur-Vienne (F) u Besanconu (F) kamo 
smo bili u sastavu: Zamjenik općinskog načelnika Miroslav Topić, Pročelnik  Općine 
Malinska-Dubašnica Bernard Cvelić, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti 
Katica Cvelić ujedno i prevoditeljica francuskog i njemačkog jezika te ja osobno.  
Na samom sastanku dogovorene su međuopćinske aktivnosti, a na Općinu Malinska-
Dubašnica obaveza je organizacije Sajma sira na Sensu 2015. kamo će biti pozvane sve 
delegacije navedenih Općina. 
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Transparentnost 
 
Udruga gradova i GONG proveli su istraživanje transparentnosti i odgovornosti svih 
jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u razdoblju od konca 
lipnja do početka listopada 2014. godine. Rezultati se temelje na pregledu službenih 
internetskih stranica, uvidu u opće akte, anketnom upitniku, zahtjevu za pristupom 
informacijama i telefonskom pozivu na centralu jedinca lokalne i regionalne 
samouprave. 
 
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave i to 
s ciljem utvrđivanja aktualne razine transparentnosti i odgovornosti, kao i usporedbe 
nalaza u odnosu na istraživanja provedena 2009. i 2011. godine, te  poticanja još više 
razine transparentnosti. U konačnici je obrađeno 397 jedinica lokalne i regionalne 
samouprave odnosno one koje su dostavile podatke. 

Općina Malinska-Dubašnica zauzela je  63. mjesto (ocjena 5,94) te je u odnosu na 
prethodno spomenuto istraživano razdoblje u kojem je naša općina bila pri dnu 
nacionalne ljestvice kao netransparentna, narasla za čak 108 mjesta i konačno postala 
transparentom jedinicom lokalne samouprave.   
 
Transparentnost označava javno djelovanje pojedinaca, društvenih skupina, 
organizacija i vlasti koje karakterizira otvorenost  odnosno spremnost da se podaci što 
je moguće više učine dostupnim javnosti i na taj način odgovornim prema široj zajednici. 
Smatra se da transparentnost predstavlja jedno od najboljih sredstava za 
prevenciju korupcije i raznih drugih oblika zlouporabe. Vidljivo je dakle, da pojam 
transparentnosti nije bio olako shvaćen i korišten samo u predizborne svrhe, već se isti 
dosljedno primjenjuje. 
 
Arheološko nalazište Cickini 
 
Za naglasiti je da smo ovog ljeta ponovno kao Općina i to bez pomoći države uložili u 
ranokršćanski kompleks Cickini oko 150.000 kuna za istraživanja i otkopavanja tog 
nama posebno važnog nalazišta na kojem je život bio besprijekorno organiziran pred 
oko 1500 godina. Istaknuo bih da se ove godine po prvi puta našao i pisani spomenik na 
latinskom jeziku i to naopako okrenut žrtvenik posvećen božici Dijani koji je očito na to 
mjesto donesen s nekog drugog mjesta i ovdje upotrijebljen kao građevinski materijal. 
Također pronađen je jedna veoma zanimljiva ranokršćanska kamena krstionica, u obliku 
kamenice sa 4 nosača koja je najvjerojatnije jedna od najljepših i najstarijih ikad 
pronađenih kamenica na području Kvarnera. Arheološke radove i istraživanja i dalje 
veoma uspješno vodi arheolog Ranko Starac ispred Povijesnog i pomorskog muzeja 
Rijeke s kojima imamo odličnu suradnju pa tako razmišljamo i da sve nađene eksponate 
nakon njihovog popisa uredno izložimo u jednom od prostora u Općinskom vlasništvu u 
Sv. Vidu.  
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Proračun za 2015. godinu – 34.962.000,00 kn 
 
Proračun za 2015. godinu je temeljni financijski akt, godišnji plan u kojem je sadržana 
raspodjela sredstava za sve aktivnosti Općinske uprave vezane uz funkcioniranje, 
održavanje i unapređenje Općine. U njemu su iskazani svi planirani godišnji prihodi i 
primici, te svi izdaci i rashodi Općine koje odobrava Općinsko vijeće.  
Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2015. godinu planiran je u iznosu od 
34.962.000,00 kuna, što je oko 7,8 milijuna kuna manje od proračuna ostvarenog u 
protekloj godini. Razlog smanjenja plana je oprezno planiranje zbog neizvjesne 
realizacije prihoda, s obzirom na promjene zakona i porezne politike u državi, kojima je 
definirano financiranje lokalne samouprave, ali i opreznim planiranjem prihoda zbog 
smanjenih aktivnosti u gospodarstvu. Također, valja očekivati da će se Proračun za 
2015. godinu povećati prilikom rebalansa (izmjena i dopuna Proračuna) zbog unosa u 
Proračun viška prihoda iz prethodne godine. U Proračunu su planirani samo prihodi za 
koje je realno da će se ostvariti dok će se eventualno više ostvareni prihodi i potpore, 
prema potrebi uvrstiti u Proračun prilikom rebalansa. Sukladno planiranim prihodima, u 
Proračunu su planirani i odgovarajući rashodi, odnosno provedbe projekata.  
 
U nastavku slijedi kraći pregled pojedinih pozicija prihoda i rashoda Proračuna za 2015. 
godinu, dok se cijeli Proračun može preuzeti na Internetskim stranicama Općine 
Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr). U 2015. godini većina prihoda Proračuna 
odnosi se na prihode od poreza (41,9% ukupnih prihoda) te prihode od pravnih, 
administrativnih i drugih pristojbi (28% ukupnih prihoda). S rashodovne strane 
značajna sredstva usmjerena su na ulaganja u kapitalne projekte poput izgradnje i 
uređenja cesta, građenje oborinske kanalizacije i javnih površina. Od važnijih projekta 
izgradnje posebno vrijedi istaknuti prvu fazu izgradnje novog dječjeg vrtića u Malinskoj, 
za koji je izrađena projektna dokumentacija tijekom 2014. godine, te je u tijeku 
ishodovanje građevinske dozvole. Bitan utjecaj na realizaciju projekta imati će 
potencijalna sredstva iz EU fondova, za koje će Općina moći aplicirati u listopadu 2015. 
godine. Također, planira se uređenje centra Malinske u smislu izrade idejnog 
arhitektonskog rješenja, obnova Etno kuće u Bogovićima, dogradnja osnovne škole, te 
uređenje autobusnog stajališta u Sv. Vidu. Valja spomenuti kako će se prilikom 
spomenutih prvih izmjena i dopuna Proračuna prijenosom viškova iz protekle godine 
povećati prihodi koji će omogućiti povećanje rashoda, ponajviše namijenjenih za 
izgradnju objekata i uređenje komunalne infrastrukture. Navedeni rashodi uključivati će 
povećana ulaganja u izgradnju oborinske odvodnje, cesta, te pojačana ulaganja u 
održavanje pomorskog dobra. 
 
PRIHODI I PRIMICI 

PRIHODI 
PLAN 2015. 
(kn) 

UDIO 
(%) 

Prihodi poslovanja 28.907.000  

Prihodi od poreza 14.657.000 41,9 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.060.000 3,0 
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Prihodi od imovine 3.092.000 8,8 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po 
posebnim propisima i naknadama 

9.798.000 28,0 

Prih. od prod. proizv. i robe te pruženih usluga i prihodi od 
donacija 

200.000 0,6 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 100.000 0,3 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.030.000  

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.000.000 5,7 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 30.000 0,1 

Primici od financijske imovine i zaduživanja 2.525.000  

Primljene otplate glavnice danih zajmova 2.525.000 7,2 

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina 1.500.000  

Rezultat poslovanja (višak prihoda) 1.500.000 4,3 

UKUPNI PRIHODI: 34.962.000 100 

 
 
RASHODI I IZDACI 

RASHOD PLAN (kn) UDJEL 

JAVNA UPRAVA I 
ADMINISTRACIJA 

Ovom stavkom su obuhvaćeni razni rashodi javne uprave i 
administracije, kao što su plaće, porezi i doprinosi za 
zaposlene dužnosnike, službenike i namještenike, te izdaci za 
održavanje općinskih zgrada i opreme u zgradama. Valja 
istaknuti i rashode poštanskih, informatičkih usluga, te 
izdatke za izradu i održavanje Web stranica Općine, tiskanja 
glasila "Naši zvoni". Također su obuhvaćeni troškovi 
osiguranja imovine te ostali izdatci. 

4.674.000 13,4% 

JAČANJE 
GOSPODARSTVA 

Rashodi za provedbu programa poticanja poduzetništva 
sufinanciranjem dijela kamata po kreditima poduzetnika. 

357.000 1,0% 

POTICANJE RAZVOJA 
TURIZMA 

Obuhvaća financiranje prijevoza brodom na relaciji Porat-
Malinska, razne potpore aktivnostima u turizmu, Plava 
zastava,… 

104.000 0,3% 

POTPORA 
POLJOPRIVREDI 

Obuhvaća subvencije poljoprivrednicima za nabavu novih 
sadnica, te potpore programa udruga maslinara, pčelara, 
vinara, lovačkih društava… 

236.000 0,7% 

PREDŠKOLSKI 
ODGOJ 

Najveća stavka unutar ovog programa je prva faza izgradnje 
novog dječjeg vrtića Malinska. Unutar ovog programa također 
je obuhvaćeno financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića, 
te nabava opreme za vrtić.  

4.259.000 12,2% 

OSNOVNO I 
SREDNJOŠKOLSKO 
OBRAZOVANJE 

Najveća stavka obuhvaća dogradnju OŠ Malinska. Ovim 
programom su također predviđeni rashodi za financiranje 
izborne nastave, sufinanciranje glazbene škole, nabavka 
udžbenika, te donacije osnovnim i srednjim školama, 
sufinanciranje produženog boravka, te stipendiranje učenika. 

1.135.000 3,2% 

VISOKO 
OBRAZOVANJE 

Stipendiranje uspješnih studenata s područja Općine. 147.500 0,4% 
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ZDRAVSTVO 
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, sufinanciranje 
specijalističkih pregleda. 

47.000 0,1% 

SOCIJALNA SKRB 

Obuhvaća Financiranje prijevoza učenika i studenata, 
Socijalni program, jednokratne novčane pomoći za 
novorođeno dijete, financiranje nabave udžbenika i školskog 
pribora, potpore udrugama invalida, oboljelih, liječenih 
ovisnika,… 

986.000 2,8% 

PROMICANJE 
KULTURE 

Obuhvaća financiranje zaštite arheološkog lokaliteta Cickini, 
izgradnju i obnovu Etno kuće u Bogovićima, sanaciju crkava i 
groblja, sufinanciranje aktivnosti i programa povodom 
obilježavanja Sv. Apolinara, pokloni djeci za Sv. Nikolu, razne 
kulturne manifestacije, maškare, te potpore kulturnim 
udrugama, MIK festival, obnovu orgulja u crkvi Sv. Apolinar… 

2.407.000 6,9% 

RAZVOJ SPORTA I 
REKREACIJE 

Obuhvaća nagrađivanje uspješnih sportaša, sufinanciranje 
programa rada sportskih udruga i klubova. 

921.500 2,6% 

RAZVOJ CIVILNOG 
DRUŠTVA 

Potpora radu programa raznih udruga. 191.000 0,5% 

GRAĐENJE 
OBJEKATA I 
UREĐAJA 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

Obuhvaća programe gradnje dječjeg igrališta u Zidarićima, 
Uređenje centra Malinske, Ishodovanje dozvola za sportski 
park u Bogovićima, te autobusnog stajališta Sv. Vid Miholjice, 
gradnju i dodatna ulaganja u ceste, javnu rasvjetu, groblja, 
oborinsku kanalizaciju, prostorno planiranje, te otkup 
zemljišta. 

8.647.000 24,7% 

ODRŽAVANJE 
KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE 

Obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, troškove radova 
zimske službe, održavanje javne rasvjete te troškove 
električne energije, novogodišnju dekoraciju, održavanje 
javnih površina, nabavu komunalne opreme, održavanje 
parkirališta. 

4.474.000 12,8% 

ZAŠTITA OKOLIŠA 
Subvencije stanovništvu - poticanje korištenja sustava 
obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. 

1.080.000 3,1% 

RAZVOJ I UPR. 
SUSTAVA 
VODOOPSKRBE, 
ODVODNJE I 
ZAŠTITE VODA 

Tekuće i investicijsko održavanje sustava oborinske 
odvodnje, te dionice i udjeli u glavnici trg. društva Ponikve. 

150.000 0,4% 

UPRAVLJANJE 
POMORSKIM 
DOBROM 

Obuhvaća ulaganja na uređenju obalnog puta, uređenje 
sunčališta, te sanaciju oštećenih sunčališta i mulića od 
posljedica nevremena, te najamnine WC kabina. 

1.130.000 3,2% 

UPRAVLJANJE 
IMOVINOM 

Obuhvaća troškove održavanja objekata u vlasništvu Općine. 1.860.000 5,3% 

ORGANIZIRANJE I 
PROVOĐENJE 
ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA 

Obuhvaća troškove zaštite i spašavanja sukladno Zakonskim 
obvezama, te protupožarne zaštite. 

995.000 2,8% 

PROSTORNO 
UREĐENJE I 
UNAPREĐENJE 
STANOVANJA 

Katastarska izmjera - obnova zemljišnih knjiga. 380.000 1,1% 

http://www.malinska.hr/
mailto:info@malinska.hr


Obrazac   OMD  - 1                                                     
 
 
                                                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                         MB.  2575523 
                                           PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA                                              OIB.  36462926568 

                                     OPĆINA  MALINSKA – DUBAŠNICA                                   IBAN.  HR5323900011825300006 
                                                                                                                           SWIFT.  HPBZHR2X                                    

                                        Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska 
tel.     +385 (0) 51 750 501 

                            www.malinska.hr  /  info@malinska.hr                                                    fax.     +385 (0) 51 750 510                                                                                              
                                                                                                  
 

 
OPĆINA  MALINSKA – DUBAŠNICA 

 

 

15 

 

OPĆINSKO VIJEĆE, 
NAČELNIK TE 
MJESNA 
SAMOUPRAVA 

Obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela, troškove 
međuopćinske suradnje, financiranje političkih stranaka, 
troškove reprezentacije, te naknade za rad vijeća i mjesnih 
odbora. 

781.000 2,2% 

UKUPNO RASHODI I IZDACI  34.962.000 100 

 
Ovom kratkim osvrtom na ovdje prikazani Proračun donesen 17.12.2014 g. na 
17.sjednici Općinskog Vijeća sa 7 glasova za i 6 protiv  i time zaključujem ovo Izvješće za 
zadnje polugodište 2014. godine . 
 
 
 
 
Napominjem na kraju da smo kao Općina također veoma radosno i s osobitim 
ushićenjem radili na organizaciji Dubašljanskih kolejana koji su su se kao udruga 
osnovali pred koju godinu dana, a sve u cilju da se ta tradicija održi i nastavi u 
budućnosti i organizira već krajem 2014. i početkom 2015. točnije od Stipanje 26. 
prosinca do Velikog pira pred Pavlovu 18. veljače 2015. godine. 
 
Neka u mom izvješću ostane zapisano da sam bio presretan odabirom kralja  i kraljice za 
Kolejani 2014./2015. i veličanstveno koncelebriranom staroslavenskom misom u 
skladno okićenoj župnoj  Crkvi Sv. Apolinara u Bogovićima na Stipanju. Feštom za sav 
puk koja se nastavila u prostoru školske dvorane, te sopelama, tancom i kantom naznaka 
je bila uspješnih i od naroda prihvaćenih kolejani nakon punih 25 godina od zadnje 
upriličenih davne 1988./1989. godine. 
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Važnije aktivnosti načelnika i zamjenika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 
2014. godine 
 

o 01. srpnja - Omišalj, sastanak na gradilištu spomenika Papi Ivanu Pavlu II 
o 02. srpnja - Malinska, kolegij točnije završni dogovor oko proslave dana Općine  
o 03. srpnja - Krk, sastanak sa predsjedništvom UHVDR-a Otok Krk u vezi proslave 

na Gorici 
o 04. srpnja - Malinska, sastanak sa g. Frangeš Grgom, radionica za Etno kuću –

Bogovići 
o 05. srpnja - Pinezić, 26. susret sopaca i folklora otoka Krka  
o 08. srpnja - Malinska, sastanak sa Geodetskim zavodom iz Rijeke i navečer 12. 

sjednica Vijeća Općine Malinska - Dubašnica  
o 09. srpnja - Malinska, sastanak sa Rankom Starcem na Cickinima i kratki kolegij 

načelnika 
o 10. srpnja - Krk, sastanak u maloj vijećnici Grada Krka oko teme "Centar za 

posjetitelje kvarnerskih otoka"  
o 11. srpnja - Malinska, sastanak sa g. Pavolom Drličkom, konzultantom za EU-

fondove 
o 11. srpnja - Sv. Vid, 1. konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Sv. Vid – 

Miholjice 
o 14. srpnja - Bogović, generalna proba za proslavu Polinarove 
o 16. srpanj - Baška, koordinacija otočkih načelnika i gradonačelnika grada Krka 
o 17. srpanj - Rijeka, press-ica za medije "Premijeru spasite HALUDOVO" u TIC-u 

Rijeka zajedno sa Predsjednikom općinskog vijeća g. Zdenkom Cerovićem  
o 18. srpnja - Malinska, 13. svelaba sjednica Vijeća Općine Malinska-Dubašnica 
o 21. srpanj - Krk, Skupština Ponikve vode d.o.o., Ponikve eko d.o.o. i Ponikve 

usluge d.o.o. 
o 22. srpnja - Porat, proslava Sv. Marije Magdalene - franjevački samostan u Portu  
o 24. srpnja - Kras, odlazak na Radio OK 
o 28. srpnja - Malinska, snimanje emisije "Boje turizma"  
o 28. srpnja – konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora, Malinska – Bogović i 

Poganka - Sv. Anton  
o 29. srpnja – konstituirajuće sjednice Vijeća Mjesnog odbora Porat – Vantačić i  

Milčetić-Zidarić-Turčić  
o 01. kolovoza - Baška, susret sa iseljenicima iz USA  
o 02. kolovoza - Dobrinj, svečana sjednica Općine Dobrinj 
o 05. kolovoza - Batomalj/Gorica - zajednička proslava Dana pobjede i domovinske 

zahvalnosti 
o 06. kolovoza - Malinska, sastanak sa g. Rešetarom u vezi prezentacije i susreta sa 

g. Bucherom 
o 07. kolovoza - Karlovac/Ljubljana - odlazak u posjetu i prvi doticaj sa veoma 

energetski učinkovitim montažnim vrtićima u izgradnji (Karlovac) i izgrađenima 
(Škofljica - Ljubljana)  

o 16. kolovoza - Malinska, otvaranje regate Jedriličarskog kluba Malinska u 
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Malinskoj 
o 21. kolovoza - Malinska, ispraćaj djece koja putuju na međunarodno druženje u 

Poljsku i odlazak u Kras na Radio OK  
o 27. kolovoza - Krk, sastanak sa ravnateljicom vrtića Irenom Žic Orlić  
o 28. kolovoza - Malinska, susret sa projektantom za novi dječji vrtić g. 

Frankovićem i radni sastanak sa Uredništvom NZ za izdavanje Naši zvoni, 
miholjski broj 

o 02. rujna - Krk, sastanak sa Predsjednikom RH u zgradi Ponikve u Krku  
o 03. rujna - Malinska/Porat/Vantačić - obilazak lučkih područja sa ravnateljem 

Županijske lučke uprave Krk g. Petrinićem 
o 05. rujna - Sv. Vid Miholjice, odlazak na radni sastanak i blagoslov novog groblja u 

Sv. Vidu Miholjice  
o 08. rujna - Malinska, prezentacija djelu službenika i vijećnika Općine Malinska-

Dubašnica te vijećnicima Turističke zajednice Općine Malinska-Dubašnica 
zaključaka oko rješavanja problema Haludovo od strane g. Buchera - njemačkog 
menadžera u turizmu  

o 08. rujna - Bogović, početak nove školske godine  
o 10. rujna - Malinska, kolegij načelnika 
o 15. rujna - Krk, sastanak u biskupiji oko spomenika Papi Ivanu Pavlu II. i sastanak 

u Ponikve d.o.o. zbog naknade za razvoj  
o 15. rujna – Malinska, 14. sjednica Vijeća Općine Malinska-Dubašnica  
o 17. rujna - Malinska/Sv. Vid - sastanak sa g. Kocijanom u vezi eksponata nađenih  

na Cickinima te nastavku radova na tom arheološkom lokalitetu 
o 18. rujan - Kras, odlazak na Radio OK  
o 23. rujna - Bogovići, radni sastanak sa ŽUC-om (g. Žeželić) i izvođačima na mjestu 

natječaja 
o 25. rujna - Krk, sastanak sa Gradonačelnikom Grada Krka, predsjednikom kluba 

o.Krk u Americi g. Žic Antonom te načelnicom Općine Omišalj.  
o 25. i 26. rujna - Lovas, druženje sa zbratimljenom općinom za Dan Općine Lovas  
o 29. rujna - Sv. Vid Miholjice, prisustvovanje na Sv. misi prilikom slavlja 

suzaštitnika Općine Malinska – Dubašnica 
o 30. rujna - Malinska, dolazak biskupa i radni sastanak u zgradi naše Općine  
o 01. listopad - Malinska, 2. sjednica Vijeća Turističke zajednice Malinska – 

Dubašnica 
o 01. listopad - Krk, skupština Radija OK – prisutan je bio zamjenik načelnika  g. 

Miroslav Topić  
o 02. listopada – Kras - odlazak na Radio Ok 
o Od 03. - 05. listopada, Besancon (F), odlazak na radni sastanak zbratimljenih 

općina  
o 06. listopada - Zagreb, zajedno sa g. Nevenom Komadina prisustvovali Danu 

nezavisnosti Republike Ukrajine na njihov poziv  
o 07. listopada – Milčetići, odlazak kod 100 godišnjaka g. Pava Milčetića čestitati 

mu 100-ti rođendan  
o 07. listopada – Malinska, 5. sjednica Vijeća mjesnog odbora Sv. Vid – Miholjice na 
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koje sam pozvan 
o 09. listopada - Malinska, sastanak sa načelnikom JVP-a g. Dinkom Petrovom na 

temu DVD-a , te sastanak s Dubravkom Fanukom, direktorom Trgovine Krk i 
tema  oko preseljenja na novu destinaciju  

o 09. listopada, Bogovići, sastanak sa Vijećem roditelja OŠ "Fran Krsto Frankopan " 
PŠ Malinska- Dubašnica  

o 12. listopada - Rijeka/Omišalj, Sv. misa na Trsatu i otkrivanje spomenika Papi kod 
zgrade Konzuma u Omišlju 

o 13. listopada - Malinska, sastanak sa Predsjednikom DAR-a, g. Igorom Ružićem i 
 provoditeljem programa g. Nendom Kocijanom  za idejno idejnog urbanističko-
arhitektonsko rješenje obalnog pojasa centra naselja Malinska od poteza ex 
Slavije do Hotela Malin 

o 15. listopada - Krk , koordincija otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka 
o 16. listopada - Rijeka, prvi radni sastanak sa pročelnicom za odgoj i obrazovanje 

g. Editom Stilin u svezi želje Vijeća roditelja i učitelja PŠ "Dubašnica" da se na 
školu nadogradi još jedna učionica 

o 20. listopada - Malinska, prisustvovao radu Socialnog vijeća naše Općine 
o 21. listopada - Krk, radni sastanak u biskupiji oko spomenika Papi Ivanu Pavlu II 
o 23. listopada - Kras, odlazak na Radio OK  
o 26. listopada - Omišalj/Lug, prisustvovanje skupštini lovačkog društva Orebica - 

Omišalj  
o 28. listopada - Rijeka, sastanak u Zavodu za prostorno planiranje i uređenje  
o 29. listopada - Malinska, 3. sjednica Vijeća Turističke zajednice Općine Malinska -

Dubašnica  
o 30. listopada - Krk, 24. sjednica Vijeća Turističke zajednice otoka Krka 
o 02. studeni  - Malinska, obilazak groblja i polaganje vijenca u spomen-parku 

ispred TZ-a 
o 05. studeni – Malinska, hotel Malin, prezentacija županijskog odjela za kulturu i 

sport te sastanak sa pročelnikom g. Valerijom Jurešićem  
o 06. studeni – Malinska, izlaganje izrađivača prometne studije (NPN d.o.o.) 

nadležnim općinskim odjelima i 15. sjednica Vijeća Općine Malinska-Dubašnica 
o 07. studeni – Opatija, prisustvovanje INVEST-forumu  
o 12. studeni – Malinska, kolegij načelnika tj. radni dogovor oko  Proračuna za 

2015. godinu 
o 13. studeni – Malinska, radni sastanak sa g. Ćelićem – konzultantom za EU-

fondove u svezi studije isplativosti za izgradnju dječjeg vrtića 
o 13. studeni – Sv. Vid, biskupova posjeta Sv. Vidu i blagoslov aneksa groblja 

izgrađenog u tekućoj godini 
o 13. studeni – Bogović, skupština KD Dubašnica 
o 16. studeni – Bogović, posjeta crkvenog zbora i gradonačelnika iz Sv. Ivana Zeline 
o 17. studeni – Krk, sjednice skupština Ponikve vode d.o.o., Ponikve eko d.o.o. i 

Ponikve usluga d.o.o.  
o 18. studeni – Milovčić, sastanak sa Vijećem mjesnog odbora Poganka - Sv. Anton 
o 20. studeni – Kras, javljanje na Radiju OK i Sv. Vid Miholjice sastanak sa Vijećem 

http://www.malinska.hr/
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mjesnog odbora Sv. Vid – Miholjice 
o 20. i 21. studeni – Mali Lošinj, sastanak sa županom i pročelnicima županije u 

Malom Lošinju 
o 24. studeni – Malinska, sastanak uredništva Naši zvoni  
o 25. studeni – Malinska, prisustvovanje sjednici Vijeća mjesnog odbora Bogović- 

Malinska 
o 26. studeni – Malinska, koordinacija otočnih načelnika i gradonačelnika Grada 

Krka, iz županije prisustvuje mr. Edita Stilin u funkciji pročelnice za školstvo  
o 26. studeni – Malinska , 16. sjednica Vijeća Općine Malinska - Dubašnica  
o 28. studeni – Krk, 25. sjednica Vijeća Turističke zajednice otoka Krka  
o 28. studeni – Punat, svečana sjednica Općine Punat 
o 02. prosinca – Malinska,sastanak sa Nadzornim odborom Turističke zajednice 

Općine Malinske-Dubašnica 
o 03. prosinca –  Bogović, predavanje o kolejanima u PŠ „Dubašnica“ 
o 04. prosinca – Malinska, gostovanje na Radio OK 
o 04. prosinca – Baška, proglašenje sportaša godine otoka Krka 
o Od 05. - 08. prosinca – Grosshabersdorf, gostovanje delegacije Općine Malinska-

Dubašnica na Weichnachtsmarktu u našoj zbratimljenoj općini u Njemačkoj 
o 09. prosinca – 4. sjednica Vijeća Turističke zajednice Općine Malinske-Dubašnice  
o 12. prosinca –  Krk, radni sastanak u zgradi Ponikve  
o 15. prosinca – Bogovići, božićni koncert osnovnoškolaca u dvorani  PŠ 

„Dubašnica“ 
o 17. prosinca – Malinska, 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska-

Dubašnica  
o 18. prosinca – Kras, gostovanje na Radiju OK,  
o 18. prosinca – Krk, 1. konstituirajuća sjednica skupštine Turističke zajednice 

otoka Krka  
o 18. prosinac – Krk, sjednice skupština Ponikve vode d.o.o., Ponikve eko d.o.o. i 

Ponikve usluga d.o.o.  
o 18. prosinca – Rupa, skupština i božićno druženje Udruge umirovljenika Općine 

Malinska-Dubašnica  
o 18. prosinac – Malinska, skupština podružnice Udruge Drobnica iz Malinske  
o 19. prosinac- Rijeka, županova predstavka povodom Božića u HKD-u Sušak 
o 22. prosinac – Krk, biskupova čestitka povodom Božića u biskupskom dvoru 
o 26. prosinac – Bogović, Stipanja – početak kolejani 2014/2015 
o 29. prosinac – Sv. Anton, snimanje emisije Dobro jutro Hrvatska 
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