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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 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. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

Posjet Ministra turizma RH
Početkom srpnja 2015. godine, bili smo počašćeni posjetom ministra turizma g.
Lorencina Općini Malinska-Dubašnica zajedno sa suradnicima iz HTZ-a i HGK-a.
Press konferencija za podnevni Dnevnik o rezultatima u turizmu RH za prvih 6 mjeseci
2015. godine puštena je u medije iz Hotela „Malin“, a obilazak obiteljskih hotela počevši
od novoobnovljene Vile „Rova“, pa u smjeru Blue Waves Resorta i otvaranju prvog
integralnog hotela na sjevernom Jadranu „Mare&Mons“. Nastavili smo nakon toga dalje u
smjeru Porta i to do novootvorenog hotela Vila „Margaret“, te okončavši susret ručkom u
hotelu Pinia. Ministar nije krio iznenađenje napretkom u ponudi i posebice kvalitetom
usluga u malim obiteljskim hotelima sa 4 zvjezdice za koje smatra da nitko na Jadranu
nije razvio na ovako kvalitetan način.

Polinarova 2015., zaključak učinjenog i nastavak započetih projekata
Dana 20. srpnja održali smo svečano obilježavanje Dana Općine Malinska-Dubašnica
"Polinarove".
Svečanosti su nazočili potpredsjednik skupštine PGŽ-a Đanino Sučić, pomoćnik ministra
financija i glavni državni rizničar Miljenko Fićor, gradonačelnik grada Krka Dario
Vasilić , načelnice općina Omišalj Mirela Ahmetović i Vrbnika Marija Dujmović-Pavan,
načelnici Općine Dobrinj Neven Komadina, Općine Punat Marinko Žic, Općine Baška
Toni Juranić, te iz naše zbratimljene Općine Pinkovac u Austrijskom Gradišću gospodin
Leo Radaković, a također i načelnik Andrzej Betlej sa suradnicima iz Poljske Općine
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Zarszyn i načelnik Miroslav Leško iz Općine Fulijanka u Slovačkoj, kao i načelnik Občine
Veliko Lašće gospodin Anton Zakrajšek koji je u Malinskoj bio na godišnjem odmoru.
Laureate počasnih građana dobili su za 2015. godinu gospođa Katica Kraljić iz Malinske
koja je svojim predanim radom i djelovanjem u školstvu doprinijela odgoju i
obrazovanju brojnih generacija učenika u našoj Općini još od vremena II. svjetskog rata,
pa sve do umirovljenja, koja i dan danas vodi skroman i zdrav život u krugu svoje
obitelji, te gospodin Josip Ćuk, koji je uspješno revitalizirao vlastitu viziju razvoja
streljačkog sporta u Općini Malinska-Dubašnica i odgojio brojne sportaše koji poput
njega nekad osobno, ostvaruju vrhunske rezultate na lokalnoj, državnoj i svjetskoj razini.
Dodijeljeno je i posebno priznanje Općinskog vijeća s novčanom nagradom u iznosu od
10.000,00 kuna i to Andreju Krstiniću za ostvarene vrhunske sportske uspjehe u
streljaštvu što je nedugo potom dotični sportaš i opravdao vrativši se sa zlatnom
medaljom u pojedinačnoj i momčadskoj konkurenciji u gađanju field samostrelu na
svjetskom prvenstvu u ruskom gradu Ulan Udeu.
Javna priznanja Općine Malinska-Dubašnica u 2015. godini dodijeljena su mladim
uspješnim sportašima: Juliji Jurić, Luki Bajčiću, Gabrijelu Burazeru, Petri Ljutić, Eli
Znaor, Doniku Begaju i Danielu Dudi. Potonjoj dvojici koji su učenici s područja Općine
Dobrinj nagrade je dodijelio načelnik Općine Dobrinj .
U našoj Općini su dograđena i otvorena čak tri hotela i to Vila „Rova“, Vila „Margaret“ i
Hotel „Mare&Mons“. Spomenuti novi hoteli u kategoriji su četiri zvjezdice, stoga od ljeta
2015. naša Općina broji sveukupno 6 hotela sa četiri zvjezdice i samo dva sa tri
zvjezdice. U 2015. godini izrazio sam uvjerenost u rekordne rezultate što se tiče noćenja,
što se na kraju godine pokazalo točnim jer je broj noćenja u našoj općini bio 541.765
odnosno bila je to četvrta najuspješnija godina u povijesti dubašljanskog turizma i to
odmah nakon rekordnih 1985., 1986., 1987. godine.
Naglasak u 2015. godini stavljam na činjenicu otkupa odnosno zamijene Općini
beskorisne ruševne kuće na Cuklićevu, sa kućom i parcelom od 1200 m2 koja se nalazi
u najstrožem dijelu Malinske i to između Autobusne stanice i benzinske crpke Trgovine
Krk, na adresi Dubašljanska 78, a što je realizirano ponajviše iz razloga zaloga za
budućnost koji započinje upravo dugogodišnjim izlaganjem, nove k.o. MalinskaDubašnica koju smo tako željno očekivali dugi niz godina. Sve to ne bi bilo moguće bez
dobre suradnje sa Državnom geodetskom upravom i Ministarstvom pravosuđa. U zgradu
su investirana sredstva za telekomunikacijsku (optičku) i informatičku opremu. Izmjere
su započele u listopadu, a u studenom i prosincu započela su prva izlaganja i to
prvenstveno u prvoj zoni obuhvata u zaleđu sela Porat, Vantačići i Turčići. Izlaganja su
provođena vrlo kvalitetno posebice zbog profesionalnog odnosa djelatnika DGU-a, kao i
sudske savjetnice koja ja na visokoj razini povjerenog zadatka, pa je stoga vrlo mali broj
prigovora stranaka. Započelo se upravo sa javnim površinama, putevima, cestama,
lokvama, a sve što u izlaganju sa ODO-om ustanovimo da je općinsko vlasništvo,
procijenimo vrijednost i istovremeno upišemo u Registar imovine Općine Malinska5
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Dubašnica. Osoba koja se bavi administracijom i služi kao administrativna pomoćnica
sudskoj savjetnici zaposlena je putem sustava stručnog osposobljavanja, te svoj osobni
dohodak ostvaruje iz državnog proračuna.
Zbog poplave koja se dogodila u općinskoj zgradi u ulici Lina Bolmarčića početkom
studenog 2015. godine, u dogovoru s predstojnicom Ureda državne uprave PGŽ, Matični
ured preseljen je u jednu prostoriju na katu nove općinske kuće. Matični ured Malinska
pokriva cijeli sjeverni dio otoka Krka.
U prizemlju nove kuće je do kraja 2015. djelomično uređen društveni prostor veličine 55
m2 koji može služiti u više namjena, dok bi se prostor od 30-tak m2 u pozadini iznajmio
za neku vrstu tihog obrta (tipa: odvjetničke usluge, agencije, prostor za masažu, i sl.)
Treba spomenuti i osnutak prvih dobrovoljnih vatrogasaca naše Općine kroz trenutno
izdvojeno odjeljenje DVD-a Krk kojih zasad ima 9 i vrlo su uspješno prošli
osposobljavanje, te prionuli dobrovoljnim akcijama od vatrogastva pa nadalje.
Od strane Udruga Gradova i GONG-a procijenjeno je da smo u 2014. godini postali
transparentna Općina ostvarivši skok na 63. mjesto od ukupno 555 jedinica lokalne
samouprave u Hrvatskoj.
Također smo odredili i budućnost obalnog pojasa Malinske. Naime, nakon dugog i vrlo
detaljno provedenog Natječaja po pravilima Udruge Hrvatskih arhitekata za idejno
arhitektonsko-urbanističko uređenje obalnog pojasa Malinske kraju je priveden i taj vrlo
zahtjevan proces koji je iznjedrio pobjednike Natječaja i to Katu Marunicu i Nenada
Ravnića, oboje dipl. ing. arh. iz tvrtke NFO d.o.o. iz Zagreba s kojima je uz suradnju sa
županijskom lučkom upravom odmah pokrenuto planiranje projektiranja centra i lučkog
područja Malinske.
U suradnji sa Županijskom upravom za ceste uređena je županijska cesta od Sv. Antona
do kraja Sv. Ivana, po domaću rečeno od Špine do Šamanići čime je postignuta velika
kvaliteta odnosa pješaka i motornih vozila koja je sada nemjerljiva u odnosu na proteklo
razdoblje. Započela je i obnova lokalne ceste iz pravca Sv. Vida prema Šepić odnosno na
potezu Oštrobradići - Barušići. Negdje u studenom započeto je sa uređenjem te lokalne
ceste na predjelu Perovica koji je bio veoma derutan i neuređen, a pred kraj godine
dogovorili smo i izgradnju jednog upojnog bunara koji bi riješio problem velikih
oborinskih voda koje se na to mjesto spuštaju iz pravca zaseoka Peškovac.
Izgrađeno je jedno novo dječje igralište u Zidarićima, a započela je izgradnja
dvosmjernog dijela ceste na području Rove koja je bitno popravila pristup proširenom
hotelu Vila Rova. Uređeno je novo autobusno stajalište i parkirališta u Sv. Vidu. Kvaliteta
autobusnog linijskog prijevoznika i preusmjerenje prometa preko kružnog toka u
Maršićima pokazuje svoje kvalitativne i vremenske prednosti.

6

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Obrazac OMD - 1

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

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

Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska
www.malinska.hr / info@malinska.hr

tel.
fax.

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

Dobro je došla i financijska pomoć Županijskog odjela za pomorstvo i promet za sanaciju
na potezu između Drage, Portića i Valice u Vantačićima i područja lukobrana. Za sezonu
2015. montirana su još dva montažna javna WC-a, što sada ukupno čini 5 objekata od
toga jedan za invalide, a izgrađena je i jedna nova kamena plaža na području Trstike.
Od važnih manifestacija osim Dubašljanskih kolejana koji su održani nakon 25 godina
spremni smo prepoznati vrijednost ovakvog važnog događaja, a već smo u lipnju 2015.
bili domaćini 61. Festivala Krčkog folklora na kojem je bilo više od 500 sudionika sa
područja cijelog Otoka. Općina je bila suorganizator MIK-a koji se ove godine vrlo
uspješno održao u gradu Krku, a od posebnih sportskih događaja ovog smo kolovoza
imali i polufinale Jadranskih igara na Lastavici u Malinskoj.
Tijekom ljeta 2015. nastavljena su istraživanja 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 te je
vanjski dio uređen krajem 2015. godine kao i okoliš i interijer „pećnice“, dok se za 2016.
godinu planira urediti i postav navedenog prostora.
Posebno važno nam je građevinsko uređenje tj. I. faza naše buduće polivalentne „Kuće
dubašljanske baštine" čija je izgradnja završena krajem kalendarske godine u
potpunosti, a u Proračunu za 2016. predstoji planiranje uređenja interijera kao i završni
krajobraz zgrade.
Najvažniji je kapitalni projekt, za kojeg je i anketa koja je izrađena za potreba Strategije
razvoja pokazala iznimno potrebitim, a to je projekt izgradnje 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 vrtića. Odmah potom pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole i
završnog zatvaranja financijske konstrukcije.
Ono možda malo manje zahtjevno bila je dogradnja jedne učionice na PŠ Dubašnica
koja se trebala graditi za vrijeme trajanja ljetnih školskih praznika, u suradnji sa
Županijom koja je osigurala 200.000,00 kuna sa naših 600.000,00 kako bi naša djeca u
sljedećim naraštajima bila pošteđena dvosmjenskog rada škole jer smo i ove godine
imali 35-oro upisane djece u I. razred u dva školska odjeljenja što ukupno čini njih 16 s
ukupno 250 djece. Dogradnja je započela polovicom prosinca 2015. uz svečani dolazak
župana Zlatka Komadine i pročelnice za obrazovanje iz PGŽ-a Edite Stilin. Radovi su
započeli pred kraj godine, točnije na kraj I. Školskog polugodišta, a sve nakon odbijanja
neosnovane žalbe obitelji Makaus na dogradnju učionice koju je riješilo Ministarstvo
graditeljstva prostornog planiranja i uređenja. Kako se sa izgradnjom započelo tek
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krajem godine, županija se obvezala sredstva osigurati u Proračunu za 2016. godinu.

Sjednice općinskog vijeća
U razdoblju za kojeg podnosim izvješće Općinsko je vijeće zasjedalo 6 puta počevši od
22. sjednice 15. srpnja koja je prethodila Danu općine - Polinarovi i zaključno sa 26.
sjednicom 21. prosinca 2015. kada je izglasan Proračun za 2016. godinu. Svečana
sjednica za Dan Općine, bila bi sedma no izgubila je status sjednice već smo je nazvali
svečanim obilježavanjem, a sve na prijedlog vijećnika Antona Spicijarića. Naime kasnijim
izračunom ustanovljeno je da nije bilo kvoruma općinskih vijećnika što žalosti posebice
zbog činjenice da je to najvažniji dan neke Općine kada se osim uzvanika proglašavaju i
počasni građani kao i zbrajaju rezultati i izvršavanje obaveza kako izvršnog tako i
predstavničkog tijela. Uzgred budi rečeno niti predlagatelj ukidanja statusa svečane
sjednice, nekad u funkciji dugogodišnjeg Načelnika općine nije bio na toj sjednici. Dakle
ispada da smo barem jednom mjesečno zasjedali i dijelili općinske problematike sa
predstavničkim tijelom što valjda barem malo govori o otvorenosti i transparentnosti
vlasti koja je svoju dužnost počela obnašati na početku ljeta 2013. godine.
Na sjednicama općinskog vijeća pod informacijama, te vijećničkim pitanjima smatram
bitim spomenuti :
- izvještavanje o načinima i postupanjima oko obnove zemljišnjih knjiga nove k.o.
Malinska-Dubašnica
- informacije o izradi Strategije razvoja općine Malinska-Dubašnica 2015. – 2020.,
terminima stručnog i partnerskog (proširenog) tima za rad na Strategiji sa stručnjacima
Fakulteta za turizam i hotelijerski menadžment iz Opatije na čelu sa prof. dr. Brankom
Blaževićem, a nemjera je bila da što veći broj čimbenika od politike, gospodarstava,
civilnih udruga i građana bude uključen u donošenje iste.
- informacija o razgovorima sa Plovputom d.o.o oko buduće namjene zgrade i okoliša
radio obalne stanice Plovput
- informacije o analizi Proračuna za 2014. godinu od strane CLER-a Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci te suradnji sa ljudima koji su konzultanti za EU-fondove i
eventualne mogućnosti kandidiranja nekih projekata
- informacije o pokrenutim ovršnim postupcima prema dužnicima po komunalnom
doprinosu, te pripremi za pokretanjem ovršnih postupaka po ostalim prihodima
(komunalne naknade, porezi na kuće za odmor i sl.)
- na 23. sjednici 15. srpnja pred Dan općine donijete su tako još i odluke o:
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a) izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa u Općini Malinska-Dubašnica, dogradnje
učionice na PŠ „Dubašnica”, kao i način uređenja jednosmjernog prometa u mjestu Porat
b) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata,
načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
Informacije dane na 23. sjednici vijeća u rujnu ticale su se :
- razgovora o planovima vlasnika hotela Adria za rekonstrukciju hotela i inicijativi za
višegodišnji zakup terase hotela
- informacija o pozivu iseljenih Dubašljana i njihove organizacije „Dubašnica social club”
iz New Yorka povodom proslave 75. godišnjice te namjerama koje sve uzvanike pozvati
na račun Općine uz jasnu poruku da načelnik Općine Malinska-Dubašnica ide na put u
Ameriku isključivo o vlastitom trošku zajedno sa svojom suprugom kao i smještajem
kojeg će sam organizirati unutar svoje mnogobrojne obitelji u Americi.
- informacija o izradi prometne studije i prezentacije iste javnosti Općine MalinskaDubašnica kao i vijećnicima unutar Općinskog vijeća
- informacije o rezultatima izmjere objekata za komunlanu naknadu koji provodi GZR,
zaduženjima, razvoju i planu gradnje vodnih građevina i informacija o problemu
krovišta zgrade ambulante te priprema sanacije istog
- zbog „šuškanja” da financijski stojimo loše dao sam podatak i o stanju na računu Općine
Malinska-Dubašnica te stanju oročenih sredstava na bankama, kao i na računu HBOR-a
Na navedenoj sjednici donesen je :
a) polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2015., kao
i Izmjene i dopune općinskih Planova i Programa
b) Izmjene i dopune UPU 1 Malinska-Radići (GP-1)
c) Izmjena i dopuna Odluke o gospodarenje nekretnina Općine Malinska-Dubašnica
d) Odluka o otkupu z. čestice u Z zoni na području Grdine
Na 24. sjednici Općinskog vijeća u listopadu dao sam informacije o :
- naknadi za razvoj i planu gradnje vodnjih građevina
- informacija o ostvarenim poticajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
u projektima poticanja obnovljivih izvora energije te ostvarenom poticaju Ministarstva
9

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

Obrazac OMD - 1

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

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

Lina Bolmarčića 22, p.p. 14, 51511 Malinska
www.malinska.hr / info@malinska.hr

tel.
fax.

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

gospodarstva za projekt upravljanja sustavom javne rasvjete, te za izgradnju punionice
električnih automobila
- informacija o održanom godišnjem susretu partnerskih općina (Swieciechowa,
Grosshabersdof, Aixe-Sur-Vienne) i najava svih događanja za 2016. godinu
Na samoj sjednici izdvajam i ove dvije važnije stvari:
- konačnu prezentaciju Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica
- odluku o dodjeli novčane nagrade svjetskom prvaku u field samostrelu Adreju
Krstiniću
- odluku u kupnji zem. čestica pa će u budućnosti biti ostvariv izlaz iz Primorske ulice
(trenutno slijep) te ostvariti spoj sa ulicom Miroslava Krleže
Na 25. sjednici na početku prosinca dao sam informacije o:
- dobivanju suglasnosti Županije i nadležnog Ministarstva za dobivanje statusa osnovne
škole i dopis Ministarstva po tom pitanju, također vezano s time i početak dogradnje
školske učionice od strane izvođača GIT d.o.o. iz Varaždina koja bi trebala biti izgrađena
do Usrkršnjih blagdana 2016. godine, a za dobre vijesti bio je zadužen župan PGŽ-a
Zlatko Komadina. S njim u posjetu bili su još i pročelnica za školstvo obrazovanje Edita
Stilin te zamjenica župana Marina Medarić.
- prenio sam i pozdrave iseljenika, te opisao boravak delegacije Općine MalinskaDubašnica na svečanosti 75. obljetnice od osnivanja Kluba Dubašnica Social Club u NY .
Od važnijih stvari na samoj sjednici izdvojio bih :
a) prezentaciju idejnog rješenja izgradnje obiteljskog hotela na lokaciji bivše Colonie tj.
bivšeg odmarališta Borovik
b) prezentacija projekta „Bracerom prema Zapadu” grupe građana i entuzijasta koji taj
projekt koji je usko vezan sa budućim uređenjem centra Malinske planiraju plasirati na
nadolazeće natječaje EU-fondova kakav je primjerice „Adrion”
c) analizu prijedloga za izmjenom i dopunom PP-a Općine Malinska-Dubašnica
Napominjem da sam dužan svake godine barem jednom izvijestiti Općinsko vijeće o
prijedlozima fizičkih i pravnih osoba oko prijedloga Izmjena i dopuna PP-a što sam i
učinio na 25. sjednici Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica.
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Zaključak je bio kako će se sve definirati na slijedećoj sjednici općinskog vijeća, a
osobno smatram da u 2016. godini treba pristupiti cjelokupnim izmjenama PP-a zbog
količine zahtjeva. Stav Vijeća je da je najprije potrebno dovršiti izradu strateških
dokumenata kao što su strategija razvoja, izvješće o stanju u prostoru te da širenju
građevinskog područja, osim u pojedinačnim slučajevima treba stati na kraj osim u
inicijativama koje potiču poduzetničke inicijative (hoteli, oživljavanje poduzetničke zone
i sl.) što je posebice napomenuo predsjednik općinskog vijeća prof. dr. Zdenko Cerović.
Na navedenoj sjednici donesena je i stimulativna mjera za sve ugostitelje koji koriste
javne površine za terase svojih objekata na kojima mogu ostvariti 50% popusta u slučaju
da posluju i imaju otvoren svoj objekt više od 9 mjeseci tijekom poslovne godine.
Na 26. sjednici Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica donesen je Proračun za
2016. godinu, a u prilogu na kraju ovog izvještaja je i tabelarni prikaz kako smo
predvidili općinske prihode i rashode. Samom Proračunu prethodio je i već uobičajene
izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu. Kako je Proračun za narednu godinu već
uobičajeno tj. već treći put mandatu prihvaćen sa 7 glasova za i 6 glasova protiv, što
osobno smatram neuspjehom moje pomirbene i miroljubive politike. Posebice žalosti što
je u ovom Proračunu predviđen kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića i jaslica koji je
nasušno potreban jer je stari na izmaku svojih mogućnosti, a nije naišao na
razumijevanje svih vijećnika Općinskog vijeća Općine Malinska Dubašnica.
Kako sam ponovno bio podvrgnut kritikama da je Proračun za 2016. godinu konfuzan,
nepregledan, nerazvojan te da je povećanje troškova uvođenjem DVD-a ili ulaganjem i
pojačanim održavanjima javnih i zelenih površina kroz naše komunalno društvo, pa da
je primjerice uvođenje novih programa i zamjena informatičkog sustava neprihvatljiva.
Imam potrebu još jednom objasniti da je neprimjereno i nemoralno govoriti o povećanju
troškova informatičke podrške zamjenom sustava novog pružatelja usluga podataka iz
više razloga:
a) neprimjereno je od osobe koja upravo najviše kritizira zamjenu sustava istovremeno
biti i članom Uprave informatičke kuće koja je dugi niz godina održavala informatički
sustav općine i koji je u usporedbi sa ovim novim koji ga je zamjenio, zastario i
neučinkovit posebice u obimu novih progama kao što su npr. Registar nekretnina,
jedinstveni katalog poslovnih partnera, bolje uređena baza podataka, bolja podrška, veća
sigurnost i puno kvalitetniji razvoj softwera, bolji alati i sveopće kontrole.
b) Posebice ako primjerice imamo slučaj da u starom informatičkom sustavu nije
prepoznata (ne)uplata komunalnog doprinosa bivšeg načelnika općine Antona
Spicijarića, za kojeg tada pročelnica, a potom zamjenica načelnika Lidija Kovačić, sada
općinska vijećnica koja protestira o povećanju troškova, potpisuje 2005. godine Potvrdu
o uplaćenoj 1. rati komunalnog doprinosa za izgradnju kuće Antona Spicijarića,
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međutim uplata nigdje nije evidentirana. Nakon očitovanja Odjela za računovodstvo i
financije kako uplate komunalnog doprinosa Antona Spicijarića nema, moram zaključiti
da tu netko nekog laže, bilo da je to bivši informatički sustav ili pak onaj tko tvrdi da je
komunalni doprinos plaćen, ali da uplatu neznamo pronaći ili pak isti onaj koji potom
tvrdi da je oslobođen od plaćanja Odlukom vijeća !?
Od značajnjih odluka na zadnjem vijeću u 2015. godini je i prihvaćanje Prometne studije
Općine Malinska-Dubašnica, te potvrda Odluke o privremenoj zabrani izvođenja
građevinskih radova u ljetnoj sezoni 2016. godine u razdoblju od 1. lipnja – 31.
listopada.
PRIHODI I PRIMICI
PRIHODI

PLAN 2015.

UDIO

(kn)

(%)

Prihodi poslovanja

39.886.500,00

Prihodi od poreza

15.291.000,00

32,33

9.641.500,00

20,39

2.974.000,00

6,29

11.730.000,00

24,80

100.000,00

0,21

150.000,00

0,32

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknadama
Prihodi od prodanih proizvoda i robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

4.030.000,00

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

4.000.000,00

8,46

30.000,00

0,06

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
Primici od financijske imovine i zaduživanja

3.180.000,00

Primljene otplate glavnice danih zajmova

3.180.000,00

6,72

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

200.000,00

Rezultat poslovanja (višak prihoda)

200.000,00

0,42

47.296.500,00

100

UKUPNI PRIHODI:
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RASHODI I IZDACI
RASHOD

PLAN (kn) UDJEL

Ovom stavkom su obuhvaćeni razni rashodi javne
uprave i administracije, kao što su plaće, porezi i
doprinosi za zaposlene dužnosnike i službenike, te
izdaci za održavanje općinskih zgrada i opreme u
JAVNA UPRAVA I

zgradama. Valja istaknuti i rashode poštanskih,

ADMINISTRACIJA

informatičkih usluga, te izdatke za izradu i
održavanje Web stranica Općine, tiskanja glasila
Naši zvoni. Također su obuhvaćeni troškovi
osiguranja imovine, izmjera za komunalnu naknadu,
izrada strategije razvoja Općine, te ostali izdaci.
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poticanja

JAČANJE

poduzetništva sufinanciranjem dijela kamata po

GOSPODARSTVA

kreditima poduzetnika, te poticanje lokalne akcijske

88.500,00

0,19

120.000,00

0,25

190.000,00

0,40

od 11.800.000,00 kuna. Unutar ovog programa 13.321.500,00

28,17

grupe – LAG-a „Kvarnerski otoci“.
POTICANJE

Obuhvaća financiranje prijevoza brodom na relaciji

RAZVOJA

Porat – Malinska, razne potpore aktivnostima u

TURIZMA

turizmu, program Plave zastave, i dr.

POTPORA
POLJOPRIVREDI

Obuhvaća subvencije poljoprivrednicima za nabavu
novih

sadnica,

te

potpore

programa

udruga

maslinara, pčelara, vinara, lovačkih društava…
Najveća je stavka unutar ovog programa prva faza

PREDŠKOLSKI
ODGOJ

izgradnje novoga dječjeg vrtića Malinska u iznosu
također

je

obuhvaćeno

financiranje

redovne

djelatnosti dječjeg vrtića, te nabava opreme za vrtić.
Najznačajniji planirani rashod unutar ovog programa
jest dogradnja OŠ Malinska-Dubašnica. Ovim
OSNOVNO I

programom su također predviđeni rashodi za

SREDNJOŠKOLSKO financiranje
OBRAZOVANJE

glazbene
osnovnim

izborne

škole,
i

nastave,

nabavka

srednjim

sufinanciranje

udžbenika,

školama,

969.000,00

2,05

115.500,00

0,24

47.000,00

0,10

donacije

sufinanciranje

produženog boravka te stipendiranje učenika.
VISOKO
OBRAZOVANJE

ZDRAVSTVO

Stipendiranje uspješnih studenata s područja Općine.
Sufinanciranje

hitne

medicinske

sufinanciranje

specijalističkih

javnozdravstvenih programa.
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i

studenata, Socijalni program Općine, jednokratne
SOCIJALNA SKRB

novčane pomoći za novorođeno dijete, financiranje

1.185.000,00

2,51

1.485.000,00

3,14

945.500,00

2,00

220.000,00

0,47

11.795.000,00

24,94

nabave udžbenika i školskog pribora, potpore
udrugama invalida, oboljelih, liječenih ovisnika,…
Financiranje zaštite arheološkog lokaliteta Cickini,
nastavak uređenja Etnokuće u naselju Bogovići,
PROMICANJE
KULTURE

sanaciju crkava, sufinanciranje aktivnosti i programa
povodom obilježavanja sv. Apolinara, obilježavanja
raznih blagdana, kulturnih manifestacija i ljetnih
priredbi, maškare, pokloni djeci za sv. Nikolu, te
potpore udrugama iz područja kulture.

RAZVOJ SPORTA I
REKREACIJE
RAZVOJ CIVILNOG
DRUŠTVA

Nagrađivanje uspješnih sportaša, sufinanciranje
programa sportskih udruga i klubova, Jadranske
igre, itd...
Potpora radu programa raznih udruga.
Ovim financijski najznačajnijem programom Općine

GRAĐENJE
OBJEKATA I
UREĐAJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

obuhvaćene su sljedeće aktivnosti i projekti: izrada
glavnog projekta uređenja obalnog pojasa središta
naselja Malinska, izgradnja igrališta Oštrobradić,
Grdine i Dražine, izrada projektne dokumentacije za
sportski park u naselju Bogovići, gradnju i dodatna
ulaganja u ceste, javnu rasvjetu, groblja, oborinsku
kanalizaciju, otkup zemljišta…
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Obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, troškove
ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

radova zimske službe, održavanje javne rasvjete te
troškove

električne

energije,

novogodišnju

dekoraciju, održavanje javnih površina i objekata u
javnoj

funkciji,

nabavu

komunalne

5.328.000,00

11,27

233.500,00

0,49

555.000,00

1,17

1.955.000,00

4,13

1.522.000,00

3,22

1.210.000,00

2,56

opreme,

održavanje parkirališta.
Planirani su izdaci za izgradnju punionice za
ZAŠTITA OKOLIŠA

električne automobile na parkiralištu Markat u
Malinskoj.

RAZVOJ I UPR.
SUSTAVA

Tekuće i investicijsko održavanje sustava oborinske

VODOOPSKRBE,

odvodnje, te dionice i udjeli u glavnici trgovačkog

ODVODNJE I

društva Ponikve.

ZAŠTITE VODA
Obuhvaća ulaganja na uređenju obalnog puta,
UPRAVLJANJE

uređenje sunčališta, sanaciju oštećenih sunčališta i

POMORSKIM

mulića od posljedica nevremena, te najamnine WC

DOBROM

kabina. Najznačajniji pojedinačni projekt odnosi se
na uređenje plaže ispod hotela Maestral.
Troškovi održavanja objekata u vlasništvu Općine.

UPRAVLJANJE
IMOVINOM

Loživo ulje u ambulanti i društvenom domu,
troškovi električne energije zgrada u vlasništvu
Općine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja
objekata, troškovi osiguranja...

ORG. I
PROVOĐENJE
ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA
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Troškovi katastarske izmjere – obnove zemljišnih
knjiga na području Općine, te troškovi izmjena

470.000,00

0,99

83.000,00

0,18

841.000,00

1,78

47.296.500,00

100

prostornog i urbanističkog plana.
Nastavak izrade prometne studije – prometnog
rješenja za naselje Malinska, izrada prometnih
elaborata, sufinanciranje sigurnosnih kamera na
Krčkom mostu.

OPĆINSKO VIJEĆE, Obuhvaća naknade za rad predstavničkih tijela,
NAČELNIK TE

troškove

međuopćinske

suradnje,

MJESNA

političkih stranaka, troškove reprezentacije, te

SAMOUPRAVA

naknade za rad vijeća i mjesnih odbora.

UKUPNO RASHODI I IZDACI
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Komunalno društvo Dubašnica
U prošlogodišnjem izvješću objasnio sam rad našeg Komunalnog društva, stoga ove
godine tabelarno prikazujem rad našeg Komunalnog društva koje u budućnosti mislimo
proširivati kako u pogledu ćiščenja i pometanja javnih površina tako i u proširenju novih
djelatnosti kao što su npr. Upravljanje nekretninama, organiziranjem ljetnih fešti i sl.
Predmet: Ostvarenje za period od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
OSNOVNA DJELATNOST:

1
2
3
4
5

6
7
8

DJELATNOST
ODRŽAVANJE
ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE
ČISTOĆE
ODRŽAVANJE
KOMUNALNE
OPREME
ODRŽAVANJE
PARKOVNIH
POVRŠINA
ODRŽAVANJE
GROBLJA
ODRŽAVANJE
ČISTOĆE I
FUNKCIONALNOSTI
JAVNIH OBJEKATA
ODRŽAVANJE
SPORTSKE
DVORANE
MANIFESTACIJE

PRIHODI

RASHODI

297.523,17

289.677,06

7.846,11

571.690,32

562.577,94

9.112,38

241.003,28

238.736,68

2.266,60

389.840,78

389.581,73

259,05

49.912,18

48.465,09

1.447,09

214.443,30

218.566,94

-4.123,64

230.959,38
45.567,97
2.040.940,38

229.762,84
44.246,83
2.021.615,11

1.196,54
1.321,14
19.325,27

Ukupan broj zaposlenih u osnovnoj djelatnosti:
1. Stalno zaposleni: 15 djelatnika
2. Sezonski rad: 4 djelatnika
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DJELATNOST NAPLATE PARKIRANJA
PRIHODI
RASHODI
DOBIT PRIJE
OPOREZIVANJA

1.239.560,28
1.111.199,67
128.360,61

Općini Malinska Dubašnica uplaćeno je ukupno 455.619,26 kn prema zaprimljenim
fakturama za naknadu za javne površine.
Ukupan broj zaposlenih djelatnika u djelatnosti naplate parkiranja:
1. Voditelj – 1 djelatnik (01.05. – 31.11.2015.)
2. Administrator – 1 djelatnik (01.05. – 30.09.2015.)
3. Kontrolor – 4 djelatnika (01.06.-30.09.2015.)
4. Prodavač karata za autobuse – 1 djelatnik (15.06.-15.09.2015.)
DJELATNOST PAUK SLUŽBE
PRIHODI
RASHODI
GUBITAK

29.960,00
68.202,15
38.242,15

DJELATNOST NAJMA POSL. POSLOVNIH PROSTORA - LUKOBRAN
PRIHODI
RASHODI
DOBIT

414.807,52
250.932,12
163.875,40

KD Dubašnica d.o.o. ostvarila je u ukupnom poslovanju dobit prije oporezivanja u iznosu
od : 273.319,15 kn
(prihodi = 3.725.268,18 kn i
rashodi = 3.451.949,03 kn).
Porez na dobit je 90.486.83 kn.
Dobit nakon oporezivanja = 182.832,32 kn
Tijekom obračunskog razdoblja investirano je u slijedeća osnovna sredstva:
 Software i ostala prava = 24.879,27 kn
 Kamene kućice (4 kom) = 218.000,00 kn
 Računalna oprema = 1.281,80 kn
 Uredski namještaj = 1.200,00 kn
 Kamion Renault Master = 142.990,44 kn
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Važnije aktivnosti načelnika i zamjenika u razdoblju od 01. srpnja do 31.prosinca
2015. godine
o 01. srpnja – Malinska, sastanak sa MO Milčetić-Zidatić-Turčić
o 03. srpnja – Krk, 1. radionica izrade Strategije razvoja turizma otoka Krka
o 07. srpnja – Malinska, dolazak ministra Lorencina i posjete Hotelima „Malin“
prvom Integralnom hotelu „Mare&Mons“, Villi „Margaret“ Villi „Rova“ i hotelu
“Pinia“ , te je održan susret sa malim i mikropoduzetnicima u turizmu naše
općine.
o 09. srpnja – Malinska, sastanak sa predstavnicima SING-a i planovima za okoliš
zgrade
o 09. srpnja – Malinska, sastanak Partnerskog odbora za izradu Strategije razvoja
Općine Malinska-Dubašnica
o 12. srpnja - Sv. Anton, sastanak sa predstavnicima MO – Poganka - Sv. Anton
o 15. srpnja – Bogovići, turnir šahovske škole Ravna Gora kod PŠ Dubašnice
o 15. srpnja – Punat, koordinacija otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka
o 15. srpnja – Malinska, 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica
o 17. srpnja – Malinska, krajnji dogovor za organizaciju svečane sjednice Općinskog
vijeća
o 20. srpnja – Malinska, svečano obilježavanje dana Općine – Polinarove
o 21. srpnja – Malinska, radni sastanak sa NFO d.o.o. oko glavnih projekata za
uređenje centra
o 22. srpnja – Porat, proslava Magdalenjine
o 23. srpnja – Kras, javljanje na Radiju OK
o 24. srpnja – Krk, 4. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka
o 27. srpnja - Krk, sastanak sa direktorom Ponikve i gradonačelnikom Grada Krka
oko plana održavanja javne rasvjete
o 29. srpnja – Krk, primanje učenika generacije SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk
o 02. kolovoza - Punat, Košljun susret sa iseljenicima otoka Krka (Klub otok Krk)
o 02. kolovoza – Dobrinj, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Dobrinj –
Stipanja
o 03. kolovoza- Rijeka, donacija klima uređaja KBC-u Rijeka, kardiovaskularni odjel
na Sušaku
o 04. kolovoza – Njivice, sastanak sa predstavnicima AIK-a (Novinić, Blažinović,
Lucić)
o 05. kolovoza – Malinska, Batomalj, zajednička proslava Dana pobjede i
domovinske zahvalnosti
o 13. kolovoza – Krk, izvanredna sjednica Skupštine Ponikve voda d.o.o.
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13. kolovoza – Krk, izvanredna sjednica Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o.
16. kolovoza – Malinska, otvaranje jedriličarske regate krstaša u Malinskoj
17. kolovoza – Milovčić, druženje sa iseljenicima iz USA (Dubašnica social club)
20. kolovoza – Kras, javljanje na radiju OK
21. kolovoza – Omišalj, ispraćaj mladih sudionika puta kvadrolaterale druženja u
Francuskoj
27. kolovoza – Malinska, svečano obilježavanje 25. godišnjice pisanja Ustava
Republike Hrvatske u Malinskoj
28. kolovoza – Bogovići, skupština KD Dubašnica
28. kolovoza – Vrbnik, svečano otvorenje „Dani vina“
03. rujna – Kras, javljanje na Radio OK
04. rujna – Bogovići, sastanak ,druženje i večera sa g. Ćukom počasnim
građaninom Općine Malinska-Dubašnica
07. rujna – Bogovići, početak nove školske godine i pozdrav prvašićima
07. rujna – Malinska, sastanak sa pročelnicom DGU-a u vezi dogovora o početku
izlaganja i obnove zemljišnih knjiga nove k.o. Malinska – Dubašnica
10. rujna – Krk, sastanak sa zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada
Krka, Dinkom Petrov
11. rujna – Krk, sastanak u zgradi Ponikve
12. - 13. rujna – Pinkovac, proslava obljetnice postojanja kazališne družine iz
Pinkovca
15. rujna – Malinska, sastanak sa predstavnicima Općinskog suda u Krku oko
organizacije izlaganja nove katastarske izmjere
16. rujna – Rijeka, proslava 70. godišnjice Radio Rijeke
17. rujna – Kras, javljanje na Radio OK
17. rujna – Malinska, 7. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine
Malinska-Dubašnica
17. rujna – Malinska, prisustvovanje na Skupštini Športskog streljačkog kluba
„Dub“
20. rujna – Strilčići, prisustvovanje na Skupštini Lovačkog društva „Orebica“,
Lovne jedinice „Zec“
21. rujna – Krk, sastanak u zgradi Ponikve
22. rujna – Malinska, 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Malinska–Dubašnica
23. rujna – Krk, sastanak u G.P. Krk
24. rujna – Malinska, prisustvovanje na Skupštini Stolnoteniskog kluba „MalinskaDubašnica“
25. - 26. rujna – Lovas, „Miholjski dani“
28. rujna – Krk, 5. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka
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29. rujna – Sv. Vid, obilježavanje suzaštitnika župe Sv. Mihovila – Sv. Vid, „Mihoja“
30. rujna – Rijeka, sastanak sa ŽUC-om
30. rujna – Malinska, predstavljanje Prometne studije Općine Malinska-Dubašnica
01. listopad - Kras, javljanje na Radio OK
02. - 05. listopada – Großhabersdorf, druženje sa zbratimljenim općinama iz D, F i
PL
09. listopada – Krk, press konferencija u Turističkoj zajednici otoka Krka
povodom 4 milijuntog noćenja na otoku Krku
12. listopada – Krk, sastanak u Ponikvama sa direktorom i izrađivačima strategije
razvoja Općine Malinska-Dubašnica
15. listopada – Krk, 10. sjednica Skupštine Ponikve voda d.o.o.
15. listopada – Krk, 10. sjednica Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o.
15. listopada – Cres, sastanak sa Županom Primorsko-goranske županije
16. - 17. listopada – Karpacz, radni sastanak i dogovor oko aktivnosti partnerskih
općina za 2016. godinu
19. listopada – Malinska, dogovor sa Županijskom lučkom upravom oko planova
za 2016. godinu
20. listopada – Krk, 2. radionica izrade Strategije razvoja turizma otoka Krka
21. listopada – Kras, javljanje na Radio OK
23. listopada – Krk, planiranje vodovoda i kanalizacije za područje oko budućeg
dječjeg vrtića
28. listopada – Malinska, 8. sjednica Turisičkog vijeća Turističke zajednice općine
Malinska-Dubašnica
29. listopada – Krk, 6. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice otoka Krka
29. listopada – Bogovići, Skupština KD Dubašnica
30. listopada - Malinska, 24. sjednica Općinskog vijeća Općine MalinskaDubašnica
31. listopada – Njivice, puštanje u probni rad pročistača otpadnih voda na Čufu
03. - 14. studenog - New York, proslava 75. godišnjice Dubašnica Social club u
Americi, kao i podosta radnih sastanaka sa udrugama i našim iseljenicima u New
Yorku i New Jerseyu
19. studenog – Kras, javljanje na Radio OK
20. studenog – Krk, 13. sjednica Skupštine Ponikve voda d.o.o.
20. studenog – Krk, 11. sjednica Skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o.
20. studenog – Krk, 8. sjednica Skupštine Ponikve usluga d.o.o.
25. studenog – Malinska, prezentacija projekta „Bracerom prema zapadu“ JK
Malinska i ŠRU Lastavica
27. studenog – Malinska, Hotel „Malin“, promocija knjiga „Knjige posinovljenja
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novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. 1914.)“ i „Staroslavenska misa Dubašnica“
28. studenog – Punat, svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Punat Andrinjina
30. studenog – Malinska, koordinacija svih čimbenika u Projektu Jadran
01. prosinca – Malinska, početak izlaganja novih izmjera k.o. Malinska-Dubašnica
01. prosinca – Malinska, 4. sjednica Skupštine Turističke zajednice općine
Malinska-Dubašnica
01. prosinca – Malinska, 9. sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice općine
Malinska-Dubašnica
03. prosinca – Malinska, javljanje na Radio OK
04. prosinca - Čižići, gostovanje na Skupštini Turističke zajednice općine Dobrinj
u svojstvu predsjednika Turističke zajednice otoka Krka 2015. godine
08. prosinca – Malinska, 25. sjednica Općinskog vijeća Općine MalinskaDubašnica
09. prosinca - Bogovići, organizacija i sudjelovanje na humanitarnom koncertu „
Za Teov prvi korak“ zajedno sa Općinom Dobrinjom, Turističkom zajednicom
općine Malinska-Dubašnica i Turističkom zajednicom općine Dobrinj
11. prosinca – Rijeka, sastanak sa Pročelnicom za pomorstvo, promet i veze PGŽ-a
15. prosinca – Krk, 3. radionica izrade Strategije razvoja turizma otoka Krka
15. prosinca – Krk, 3. sjednica Skupštine Turističke zajednice otoka Krka
16. prosinca – Malinska, dolazak Župana, Zamjenice župana i Pročelnice upravnog
odjela za odgoj i obrazovanje zbog početka dogradnje učionice na zgradi PŠ
Dubašnica
17. prosinca – Kras, javljanje na Radio OK
17. prosinca – Krk, Božićno čestitanje u Biskupiji u Krku
18. prosinca – Rijeka, Božićno-novogodišnji prijem Župana PGŽ-a u HKD Sušak
18. prosinca - Malinska, Božićni koncert PŠ Dubašnica
19. prosinca - Malinska, podizanje jelke i uključenje novogodišnje rasvjete ispred
crkve Sv. Nikole u Malinskoj
19. prosinca - Malinska, sudjelovanje na Skupštini ŠRU Lastavice i Udruge
Dubašljanski kolejani
20. prosinca - Malinska, sudjelovanje na skupštini STK Malinska-Dubašnica
21. prosinca – Malinska, 26. sjednica Općinskog vijeća Općine MalinskaDubašnica
22. prosinca – Malinska, Skupština LAG-a „Kvarnerski otoci“
22. prosinca – Malinska, Božićni koncert Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir
26. prosinca – Bogovići, Stipanja u organizaciji Udruge Dubašljanski kolejani
OPĆINA MALINSKA – DUBAŠNICA

