REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA
OPĆINSKI NAČELNIK

IZVJEŠTAJ
O RADU NAČELNIKA OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

U Malinskoj 31. kolovoza 2015. godine
KLASA: 022-05/14-01/2
URBROJ: 2142/05-03/1-15-5

Obrazac OMD - 1

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA
Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska
www.malinska.hr / info@malinska.hr

MB. 2575523
OIB. 36462926568
IBAN. HR5323900011825300006
SWIFT. HPBZHR2X
tel.
fax.

+385 (0) 51 750 501
+385 (0) 51 750 510

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. siječnja do 30. lipnja 2015. 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 MalinskaDubašnica u skladu sa zakonom, Statutom i općima aktima Općine MalinskaDubašnica
- 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. siječnja do 30. lipnja 2015. godine.

Poštovane dame i gospodo , dragi prijatelji i gosti !
Iznimno mi je drago da Vas ovog ponedjeljka 20-srpnja ,užarenog nam mjeseca srpnja 2015
godine mogu pozdraviti na svečanoj sjednici koju održavamo povodom dana općine
Malinska-Dubašnica i zaštitnika župe Sv.Apolinara..
Današnji smo dan započeli malo svečanije nego inače za Polinarovu jer smo bili počašćeni
mladom misom našeg svećenika Dubašljanina Filipa Šabalje koji je odlučio upravo na ovaj
dan započeti svoj svećeničku misiju ,a ovu ćemo prigodu iskoristiti i da po drugi puta
nagradimo zaslužne građane naše Općine kojima je ta titula jednoglasno donesena 15.srpnja
na 22.sjednici našeg Općinskog vijeća. Planiram Vas ukratko obavijestiti o učinjenome od
prošle Polinarove i upoznati sa planovima sa kojima ćemo zaključiti ovu proračunsku godinu .
No na samom početku Čast mi je ovdje pozdraviti naše drage goste i uzvanike :
1) Đanina Sučića – potpredsjednika skupštine PGŽ-a
2) pomoćnika ministra financija Miljenka Fićora , glavnog državnog rizničara
3) Gradonačelnicu grada Kraljevice i saborsku zastupnicu – Nadu Turinu-Đurić
3) Gradonačelnika grada Krka , Daria Vasilića
4) Načelnicu općine Omišalj - Mirelu Ahmetović
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5) Načelnicu Općine Vrbnik - Mariju Pavan
6) Načelnika Općine Dobrinj - Nevena Komadinu
7) Načelnika Općine Punat - Marinka Žica
8) Načelnika Općine Baška - Tonija Juranića
9) Zamjenika načelnice Općine Kostrena – Davora Willheima
9) Načelnika Lea Radakovića , iz naše zbratimljene općine Općine Pinkovac u Austrijskom
Gradišću,
10) Načelnika Andrzeja Betleja sa suradnicima iz Poljske, Općine Zarszyn
11) Načelnika Miroslava Leška iz općine Fulijanka u Slovačkoj ,a tu nam je na godišnjem
odmoru i načelnik Občine Veliko Lašće , odnosno župan kako to naši susjedi Slovenci kažu
gospodin Anton Zakrajšek.
........
Sve Vas srdačno pozdravljam , posebice Predsjednika Vijeća Općine MalinskaDubašnica,gospodu vijećnike, Predsjednike naših dubašljanskih Mjesnih odbora ,predstavnika
Dubašnica Sosial club iz New Yorka, direktora komunalnog društva i turističke zajednice,
direktoricu turističke zajednice otoka Krka ,ravnatelje srednje i osnovne škole , dječjeg vrtića
, predsjednike i predstavnike sportskih , kulturnih i ostalih društvenih udruga , gospodarstva,
općinske službenike... sve okupljene, a posebno pozdravljam dobitnike
priznanja počasnih građana Općine Malinska-Dubašnica kao i dobitnika posebne nagrade za
izniman sportski uspjeh .
Poštovani žitelji općine Malinska-Dubašnica, vratiti ćemo se nakratko u razdoblje srpnja
2014 godine , u razdoblje sasvim suprotno od pravog ljeta kojeg upravo proživljavamo.
Sjećate se velikih kiša , grmljavina , hladnog vremena i odlaska turista , nervoze domaćeg
stanovništva i žala što je vrijeme bilo nesklono našim gostima? No protiv vremena se ne
može. Pa ipak ostvarili smo solidnu sezonu koja je bila samo par % slabija od iznimno dobre
2013 g. Lani smo stigli do 492.000 registrirana komercijalna noćenja i nadamo se da ćemo
ove godine preći brojku od pola milijuna , krajem osamdesetih ta je brojka dosizala magičnu
brojku od preko 800.000 no to su bila neka druga vremena. Kako stvari stoje ova je sezona
počela odlično , bar što se rezultata u Celzijusima tiče.
Svakako raduje činjenica da su u jednoj godini izgrađena, odnosno dograđena i otvorena čak
tri hotela na području naše Općine i to Vila Rova, Vila Margaret i Hotel Mare&Mons.
Spomenuti novi hoteli u kategoriji su četiri zvjezdice, pa od ovog ljeta naša Općina broji
sveukupno 6 hotela sa četiri zvjezdice i samo dva sa tri zvjezdice.
Kao dužnosnici uz podršku Vijećnika koji smo eto na već malo više od pola mandata moramo
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reći da se svojski trudimo da uspostavimo jednu veoma važnu kariku upravljanja lokalnom
samoupravom koja se zove RED uz povećanje sigurnosti za sve, zaštita od buke ,
poboljšavanje prometnih i parkirališnih problematika jer ako se samo sjetite parkirališnog
nereda 2013 i ovog sada možda malo i prekrutog reguliranja prometa i parkiranja ,napretka
ima i vjerujte mi drugačije se ne može.
Imamo plaćene noćne zaštitare, kao i dodatne policajce, uvodimo video nadzor na
najkritičnijim mjestima,a uspjeli smo obuzdati i parkiranje autobusa na skoro svakom malo
većem proširenju ili pak uzduž Aleje Haludovo i zato bih ovdje posebice pohvalio našeg
prometnog i komunalnog redara koji rade po Općinskim odlukama koji ipak često poslušaju
svoje istančano čulo za procjenu pravednosti ili pak bezobrazluka kojeg nažalost ima i
previše .
Što smo do danas, točnije od Polinarove do Polinarove najvažnijeg napravili u ovoj godini
dana ?
Naglasak bih stavio na nešto po čemu ćete nas najvjerojatnije ipak pamtiti , naime kupili smo
tj. zamijenili jednu Općini beskorisnu parcelu u borovima sa ruševnom kućom na Cuklićevu
sa jednom kućom i parcelom od 1200 m2 koja se nalazi u najstrožem dijelu Malinske i to
između Autobusne stanice i benzinske crpke Trgovine Krk , uz važnu obavijest da se kao
Općina ne selimo već sutra tamo, nego ćemo za otprilike mjesec dana upravo u toj kući
početi sa izlaganjem nove k.o. Malinska-Dubašnica koju smo tako željno očekivali punih 8
godina i to sve u odličnoj suradnji sa Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom
pravosuđa.
Možda ste zaboravili da ste krčili šume, dizali gromače , tražili što je naše i vaše , „dogovarali
se zi susedon i piturali kamik na mejašu „ i možda jest bijela boja iščeznula na njima, no mi
nikako nismo mogli dopustiti da 11 milijuna kuna vrijedna Izmjera propadne. Tu posebice
zahvaljujem Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i ministrici Anki Mrak-Taritaš
koja nam je uvijek bila na usluzi .
Spomenuti moram i da smo dobili prve dobrovoljne vatrogasce naše Općine kroz zasad
izdvojeno odjeljenje DVD-a Krk . Ima ih ukupno 9 i vrlo su uspješno prošli osposobljavanje
koje se na vrlo zahtjevan način provodilo u prostorima JVP-a KRK . Privremeni prostor im je
osiguran i ovim im putem još jednom čestitam na trudu i želim da čim prije sazriju u
profesionalce !
Radili smo i na prometnoj studiji koja je dovršena i najesen će biti prezentirana javnosti i
Vijeću ,kao i ukupnoj strategiji razvoja Općine Malinska-Dubašnica kao ključnog dokumenta
za budući smjer razvoja Općine koji mora biti usklađen sa županijskim u državnim
strategijama,ali prvenstveno usmjeren ka svim stanovnicima naše Općine , zato Vas molim da
se uključite , još nije kasno … kako kroz radionice ,tako i konstruktivnim raspravama i
prijedlozima na našem web-u.
Kažu nam iz Udruge Gradova i GONG-a da smo u 2014 godini postali transparentna općina i
da smo se popeli na 63 mjesto od ukupno 555 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.
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Možda ne u onom vidljivom i materijalnom obliku ,ali svakako u onom idejnom i projektnom
… odredili smo i budućnost obalnog pojasa Malinske. Naime nakon dugog i vrlo detaljno
provedenog Natječaja po pravilima Udruge Hrvatskih arhitekata za idejno arhitektonskourbanističko uređenje obalnog pojasa Malinske kraju smo priveli i taj vrlo zahtjevan proces
koji je iznjedrio pobjednike Natječaja i zato ovdje srdačno pozdravljam gospođu Katu
Marunicu i Nenada Ravnića, oboje dipl.ing.arh. iz tvrtke NFO d.o.o. iz Zagreba s kojima već
sutra imamo radni sastanak sa temom , projektnog zadatka uređenja centra Malinske , od
područja Jaza do Lastavice u suradnji sa Županijskom lučkom upravom.
Nadamo se da ćemo već 2016 prionuti i u onom malo vidljivijem dijelu zadatka ,a što će
najviše ovisiti o našim materijalnim sredstvima.
Pred kraj lanjske i početak ove godine u svesrdnoj suradnji sa Županijskom upravom za ceste
uredili i županijsku cestu od Sv.Antona do kraja Sv.Ivana , po domaću rečeno od Špine do
Šamanići i možemo reći da je kvaliteta odnosa pješaka i motornih vozila sada nemjerljiva u
odnosu na proteklo razdoblje . Zahvaljujemo ŽUC-u i nadamo se da će i obnova ceste na
potezu Oštrobradići - Barušići,najavljena za ovu jesen i zimu biti isto tako uspješna.
Izgradili smo i jedno novo dječje igralište u Zidarićima , o asfaltiranjima i uređivanjima
šumskih i obalnih puteva , nogostupima i odvodnjama oborinske odvodnje, proširenju javne
rasvjete neću poimenično ,ali moram spomenuti izgradnju dvosmjernog dijela ceste na
području Rove koja je bitno popravila pristup proširenom hotelu Vila Rova ,prvom na Jadranu
koji je više od pola sredstva za dogradnju dobio od Europskih fondova. Također moram
spomenuti uređenje novog autobusnog stajališta i parkirališta u Sv.Vidu . Kvaliteta
autobusnog linijskog prijevoznika i preusmjerenje prometa preko kružnog toka u Maršićima
već pokazuje svoje kvalitativne i vremenske prednosti.
Lani smo na području Ribarskog sela ,a ove godine na sasvim suprotnom mjestu tj. na
području ispod hotela Pinia dio plaže namijenili kućnim ljubimcima i tako se pridružili
ostalim otočkim općinama koje su taj problem već prije riješile. Što i dalje ne znači da smo
riješili problem sa kupanjem pasa među kupačima , no i to je stvar osobne kulture!
Mnoge smo plaže , posebice na potezu između Drage, Portića i Valice u Vantačićima
sanirali uz razumijevanje i potporu županije. Montirana su još dva montažna javna WC-a , od
toga jedan za invalide ,a izgradili smo i jednu novu kamenu plažicu na području Trstike.
Napravili smo i mnogo malih sitnih stvari i detalja koje stanovnicima čine male,ali
nepremostive brige …. I zato ne zamjerite ako nismo još sve stigli. Mislimo na njih ,ali
vrijeme neumitno teče ….. Za sve ono što se odužilo i nije završilo u rokovima ... oprostite
nam . Imali smo najbolju namjeru , no ponekad ne ovisimo sami o sebi , nego i i nekim
drugim čimbenicima. No jedno je sigurno : nakon dvije godine iskustva puno više znamo ,a
posebice o činjenici kako se s kim radi u kući i izvan nje i kako se taj netko odnosi prema
poslu i obavezama , što nije mala stvar za uspješan i pravovremen dovršetak bilo
administrativnih ili pak onih tehničkih poslova.
O sportu, lovstvu i ribolovstvu, predškolskom odgoju , osnovnom i srednjem školstvu ,
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udrugama i društvima, veteranima domovinskog rata, posebice naše KUU Dubašnica koja nas
uvijek vjerno prati u bilo kojoj prigodi, socijali i radu socijalnog vijeća stipendiranju učenika
i suradnji sa svima koji nas trebaju kao i međunarodnoj suradnji te posebice radu sa mjesnim
odborima , morali bi Vi govoriti , mi kao Općina možemo o Vama reći sve najbolje , iako
moram već sad natuknuti da će sredstva u slijedećoj godini biti malo manje izdašna jer nam
predstoji izgradnja jednog važnog kapitalnog objekta.
A sada malo i o turizmu i kulturi …
Izražavam svoju zahvalu za sve učinjeno i ono što se čini za poboljšanje turističke ponude i
promicanje Malinske kao turističke destinacije te iznimno zalaganje naše turističke zajednice ,
i njenog Vijeća te posebice komunalnog društva Dubašnica koje nas vjerno prati kroz čišćenje
,održavanje parkova te javnih površina i posebice kroz manifestacije kojih imamo napretek.
Sjetimo se samo Kolejana, Maškaranog šatora , Sense uz Rock na moru i međunarodnog
druženja sa našim prijateljskim općinama iz europskih država. Hvala Vam !
Manifestacija koja je obilježila kraj stare i početak nove godine svakako su Dubašljanski
kolejani koji su održani nakon 25 točnije 26 godina uz pokroviteljstvo Ministarstva kulture
Republike Hrvatske i pomoć Županije . Ministarstvo je prihvatilo pokroviteljstvo prepoznavši
vrijednost ovakvog važnog događaja,a nadamo se da ćemo o tome ubrzo imati i trajnu
uspomenu jer onakav prizor sudionika u narodnim nošnjama uz obilje sopila „tanca i kanta“
dugo nećemo vidjeti , iako smo ovog ljeta bili domaćini 61.festivala Krčkog folklora na
kojem je bilo više od 500 sudionika sa cijelog Otoka.
Nastavljena su istraživanju ranokršćanskog nalazišta „Cickini“. Na spomenutom je nalazištu
pronađena krstionica(kamenica) neprocjenjive vrijednosti,jedna od najstarijih uopće na
istočnoj strani Jadrana. Ovo predstavlja razlog više da se što prije osiguraju i prostorije u
kojima će se ovakvi vrijedni artefakti pohraniti i prezentirati javnosti , a to je kako stvari stoje
nekadašnja „pećnica” u Sv.Vidu za koji su zajedno sa prirodoslovnim i povijesnim muzejom
u Rijeci osigurana sredstva i tijekom jeseni nastojati ćemo taj prostor urediti.
Posebno važno nam građevinsko uređenje tj. I Faza naše buduće polivalentne „Kuće
dubašljanske baštine“ u Bogovićima koja konačno dobiva svoje prave obrise tipične ruralne
dubašljanske kuće ne tako davnog 19.st . U II fazi nastojat ćemo se kandidirati na fondove Eu
zajedno sa našim prijateljima iz Poljske,Slovačke i Slovenije koji su upravo ovdje s nama.
Što još mislimo napraviti od danas do kraja godine ?
Trenutno smo u vremenu male stanke , kojom eto upravo obilježavamo Dan općine
Malinska-Dubašnica . Svečarsko je raspoloženje ,ali projekti čekaju da mine vrh sezone kako
bi se nastavili radovi , projekti ,a najvažniji je onaj kapitalni , za kojeg je i anketa koja se
radila zbog potreba Strategije razvoja pokazala da najviše treba ,a to je Izgradnja jaslica i
novog dječjeg vrtića. Mjesni odbor Malinska-Bogovići konzultiran je vezano uz donošenje
Urbanističkog plana uređenja UPU1 Malinska, Radići (GP-1), koji je donesen i upućen na
suglasnost u ministarstvo što je bila i zadnja važna stvar u projektiranju izgradnje dječjeg
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vrtića. Odmah potom idemo na građevinsku dozvolu ,završno zatvaranje financijske
konstrukcije i nadajmo se uspješnu javnu nabavu.
Ono možda malo manje zahtjevno što nam predstoji jest dogradnja još jedne učionice na PŠ
Dubašnica koja bi se trebala graditi još ove jeseni, u suradnji sa Županijom koja je osigurala
2/5 sredstava naša bi djeca trebala biti pošteđena dvosmjenskog rada škole jer eto i ove godine
imamo 35-oro upisane djece u I razred u dva školska odjeljenja što ukupno čini njih 16 s
ukupno 250 djece. Kada sam spomenuo , možda malo manje zahtjevno građenje i dobivanje
dozvola, sve najviše ovisi o , ne bi vjerovali jednom susjedu koji je i u slučaju gradnje školske
dvorane 2008 imao što za reći. Ako mu je tada nešto smetalo , a sudske je procese konačno i
nepovratno izgubio,ovaj put razloga za to nema jer se sve odvija na sasvim drugom dijelu
škole koji praktički nije vidljiv s njegove kuće ....no spoznaja o ljudskom umu nikad do kraja
nije razriješena.
Za spomenuti je da se kroz naše Komunalno drušvo Ponikve već u rujnu planira i nastavak
radova na sustavu odvodnje otpadnih voda po Malinskoj , Radićima ,Bogovićima i
Milčetićima ,dok su radovi na zajedničkom pročistaču za našu Općinu i mjesta Njivice-Kijac ,
na poluotoku Čuf u tijeku. U Portu i Vantačićima ,izgradnja kanalizacije financirana iz EUfondova trebala bi krenuti početkom 2016 , a usporedo s time rješavala bi se i oborinska
odvodnja i pločnici na nekoliko kritičnih mjesta, a sve to bi značajno popravilo razinu
turističke kvalitete za najzapadniji i turistički veoma razvijen dio naše Općine.
I sada na kraju mog nadam se ne predugog i dosadnog izlaganja želio bih još ...
povodom najvećeg općinskog blagdana 20.srpnja Dana Općine Malinska - Dubašnica i
blagdana zaštitnika naše Općine i župe Dubašnica, sv.Apolinara - Polinarove, svim
mještanima i gostima Općine Malinska - Dubašnica, uputiti iskrene čestitke sa željom da
vrijeme koje dolazi bude označeno sveopćim napretkom naše Općine i rastućom kvalitetom
življenja svih mještana, svakog pojedinog naselja naše Općine.Stoga Vas, mještane Općine
Malinska - Dubašnica, pozivam na još čvršću suradnju kako bi naša Općina još više postala
poželjna sredina u kojoj će se svi dobro osjećati te mirno i sretno u zajedništvu živjeti. Budite
mi zdravi i veseli i nek Vas ova vrućina ne ošamuti.
Hvala Vam na pažnji !
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Važnije aktivnosti načelnika i zamjenika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja
2015. godine
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02. 01. 2015. - Cres, Svečana sjednica gradskog Vijeća Grada Cresa
12. 01. 2015. - Krk, sastanak u prostorijama TZ otoka Krka
15. 01. 2015. - Krk, sastanak u prostorijama TZ otoka Krka
27. 01. 2015. – Krk, sastanak u Ponikve eko d.o.o.
30. 01. 2015. – Malinska, Noć muzeja
31. 01. 2015. – Malinska, 18. izvanredna sjednica Općinskog vijeća
02. 02. 2015. – Zagreb, DGU – izmjere izlaganje
05. 02. 2015. – Krk, sastanak s gradonačelnikom Vasilić Darijem i predsjednikom
udruge „Zlatni otok pjeva“ Morić Tončijem
03. 02. 2015. – Krk, TZ otoka Krka sastanak s Institutom za Turizam
10. 02. 2015. – Zagreb, sastanak u Ministarstvu obrazovanja
14. 02. 2015. – Platak, otvorenje obnovljenog kompleksa
17. 02. 2015. – Mesopust
20. 02. 2015. – Krk, sastanak u prostorijama TZ otoka Krka
20. 02. 2015. – Malinska, sastanak uredništva Naši zvoni
23. 02. 2015. – Malinska, Socijalno vijeće
24. 02. 2015. – Karlovac, posjet novoizgrađenom dječjem vrtiću
25. 02. 2015. – Krk, 1. sjednica Turističkog Vijeća TZ otoka Krka
25. 02. 2015. – 6. izborna Skupština STK Malinska-Dubašnica
26. 02. 2015. – Rijeka, sastanak u Odjelu za katastar nekretnina Rijeka s
pročelnicom i voditeljem DGU-a
26. 02. 2015. – Malinska, sastanak MO Porat – Vantačići
27. 02. 2015. – Malinska, 5. sjednica Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica
04. 03. 2015. – Malinska, 19. sjednica Općinskog vijeća
05. 03. 2015. – Malinska, sastanak MO Turčić-Zidarić
10. 03. 2015. – Krk, Skupština Ponikve voda d.o.o.
10. 03. 2015. – Malinksa, sastanak MO Sv. Vid-Miholjice
11. 03. 2015. – Malinska, 3. sjednica Skupštine TZ Općine Malinska-Dubašnica
12. 03. 2015. – Krk, 2. sjednica Skupštine TZ otoka Krka
20. 03. 2015. – Malinska, Skupština KD „Dubašnica“
22. 03. 2015. – Krk, biskupsko ređenje
24. 03. 2015. – 2. sjednica Turističkog Vijeća TZ otoka Krka
26. 03. 2015. – Malinska, Skupština Udruge umirovljenika Malinska-Dubašnica
27. 03. 2015. – Kras, Skupština Radio OK
09. 04. 2015. – Malinska, zatvaranje škole streljaštva
09. 04. 2015. – Malinska, 20. sjednica Općinskog vijeća
14. 04. 2015. – Rijeka, Dan Županije Primorsko-goranske
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17. 04. 2015. – Krk, proslava Dana 17. travnja na Kamplinu
21. 04. 2015 – Omišalj, 10. sjednica Koordinacije Grada Krka i Općina otoka Krka
22. 04. 2015. – Vrbnik, Sportaš 2014. godine otoka Krka
23. 04. 2015. – Krk, Skupština Ponikve voda d.o.o.
24. 04. 2015. – Punat, sastanak sa Županom
27. 04. 2015. – Malinska, otvorenje izložbe radova pristiglih na Natječaj za izradu
idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja obalnog pojasa centra naselja
Malinska
30. 04. 2015. – Malinska, Dan škole
06. 05. 2015. – Malinska, sastanak s Institutom za turizam i obilazak terena
07. 05. 2015. – Malinska, sastanak MO Malinska-Bogovići
08. 05. 2015. – Baška, Skupština Područne vatrogasne zajednice otoka Krka i
podjela uvjerena novim vatrogascima
16. 05. 2015. – Malinska, predstavljanje novog Krčkog zbornika
16. 05. 2015. - Malinska, Skupština Povijesnog društva otoka Krka
20. 05. 2015. – Zračna luka Rijeka, otvarenje „Muzejski terminal“
20. 05. 2015. – Malinska, sastanak Organizacijskog odbora Festivala Folklora
otoka Krka 2015.
22. 05. 2015. – Krk, sastanak u Ponikve eko d.o.o.
25. 05. 2015. - Malinska, Skupština KUU Dubašnica
26. 05. 2015. – Malinska, susret s studentima Filozofskog fakulteta i njihovim
profesorom Tomislavom Galovićem
26. 05. 2015. – Omišalj, Duhovski torek
29. 05. 2015. – Zagreb, sastanak u Fondu za energetsku učinkovitost
02. 06. 2015. – Omišalj, otvorenje škole
03. 06. 2015. – Krk, Skupština Ponikve voda d.o.o.
03. 06. 2015. – Krk, Srednja škole Hrvatski kralj Zvonimir
03. 06. 2015. – Malinska, 21. sjednica Općinskog vijeća
04. 06. 2015. – Krk, Sv. Kvirin
06. i 07. 06. 2015. – Malinska, Festival folklora otoka Krka
09. 06. 2015. – Krk, 3. sjednica Turističkog Vijeća TZ otoka Krka
09. 06. 2015. – Krk, Skupština LAG-a Kvarnerski otoci
09. 06. 2015. – Malinska, izlaganje izmjena i dopuna plana UPU Malinska
12. 06. 2015. – Malinska, dodjela priznanja odličnim učenicima PŠ Malinska
15. 06. 2015. – Malinska, podizanje Plave zastave
18. 06. 2015. – Malinska, radionica Partnerskog odbora za izradu Strategije
razvoja Općine Malinska-Dubašnica
23. 06. 2015. – Malinska, sastanak uredništva Naši zvoni
25. 06. 2015. – Malinska, sastanak s arhitektima NFO d.o.o.
25. 06. 2015. – Krk, Festival MIK
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o 30. 06. 2015. – Malinska, završno slavlje 8. razreda u P.Š. Dubašnica
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