
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 

 

 

2 

 

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 2016. 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. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 
 
Strategija razvoja Općine Malinska-Dubašnica 2015. – 2020. 
 
Tijekom 2015. godine započeto je sa izradom projekta „STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE 
MALINSKA-DUBAŠNICA 2015. − 2020.“  koja je  povjerena  istraživačkom timu Fakulteta 
za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci. Svrha izrade Strategije 
bila je stvoriti dobar i sveobuhvatni razvojni plan u skladu sa standardima EU-a, kao 
osnova budućega gospodarskog, društvenog, kulturnog i svekolikog razvoja Općine 
Malinska-Dubašnica i smjernicama kamo bi trebali u budućnosti krenuti, a temeljeno na 
razvojnim dokumentima Republike Hrvatske i PGŽ-a. 
 
U istraživanju je naglasak stavljen na rad sa članovima Stručnog tima Općine Malinska-
Dubašnica kao užim, te Partnerskim odborom kao širim timom koji uključuje sve 
relevantne interesne skupine gospodarstvenika, udruga i pojedinaca u Općini Malinska-
Dubašnica.  
 
Cilj izrade Strategije bio je stvoriti dokument usmjeren na osiguranje kvalitete života 
građanima i razvoj Općine Malinska-Dubašnica, slijedom načela održivoga razvoja.  
Donošenje Strategije također je preduvjet za sudjelovanje u preraspodjeli sredstava iz 
programa i fondova Europske unije. Općinskom vijeću prezentirana je Strategija razvoja, 
koja se može pogledati na internetskim stranicama i konačno donesena kao općinski akt 
na 27. sjednici Općinskog vijeća u veljači 2016. godine.  
 
 
Projekti 
 
Od važnijih prometno-infrastrukturnih projekata za spomenuti je da se za  područje 
Dubašljanske ulice, od crkve Sv. Nikole do autobusnog stajališta  planiralo do početka 
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sezone izgraditi nogostup s kojim se trebalo krenuti u svibnju, ali zbog bojazni da će se 
radovi protegnuti u sezonu, odustali smo bili od početka izgradnje jer je to ipak 
prometna „žila kucavica Malinske“. Svemu tome prethodila je i greška općinskog odjela 
za Proračun i financije zbog čega se ni administrativno nije moglo krenuti na vrijeme sa 
izgradnjom jer bi nas to definitivno odvuklo u sami početak ljetne sezone 
 
Projektiranje centra Malinske u punom je zamahu sa naglaskom da bi se samo za jedan 
obuhvat išlo na glavni i izvedbeni projekt te izgradnju u 2017. godini, a pretpostavka je 
da će se za početak uređivati područje ispred, restorana Riva, parka i maloga mula. 
 
U fazi izgradnje je Krčka ulica u Milčetićima, a u fazi projektiranja su ceste na 
Dobrinčevu, Kvarnerska koja se projektira za jednosmjerni promet s pločnikom te 
odvojak od državne cesta D-102 - Žgombići. Na tom bi se dijelu ceste od novog rotora 
kod benzinske pumpe Adria-Petrol počelo graditi čim se za to steknu uvjeti gradnje 
novog zabavno-ugostiteljskog centra koji se planira napraviti sa druge strane navedene 
pumpe. Planirana je i cesta unutar poslovne zone Barušić. Projektirale su se ceste 
Markat - Nikole Tesle (kod Bukarice) za što je lokacijska dozvola već dobivena te Markat 
- Kvarnerska za koju je potrebno otkupiti teren. Uređivanje i asfaltiranje ceste za 
dvosmjerni promet sa pločnikom na području od glavne ceste prema Portu do 
trafostanice prema hotelu Vila Rova završeno je krajem svibnja. U travnju je okončana 
rekonstrukcija  dionice  ceste u Oštrobradićima financirana dijelom  od strane 
Županijske uprave za ceste te Općine. Tu se posebnu pozornost obratilo na prostor 
„Perovice“, kamo se vodilo računa da se oborinska voda odvede u novo izgrađeni 
oborinski bunar, dok se i sa nastavkom dionice u Barušićima nastavilo u svibnju i 
okončalo krajem lipnja. Također je napravljen veliki upojni bunar, na odvojku za „Keki“, 
koji je riješio problem odvodnje na cesti u centralnom dijelu sela. 
 
Kupalište Uhlić u Portu u dijelu je rekonstruirano, kao i obalna šetnica na području 
Trstika - Rtić  u Vantačićima kamo je napravljena i rampa sa ogradom koja je zamijenila 
dotrajale stepenice, a kako bi se izbjegla prepreka dosadašnjih stepenica za bicikliste i 
šetače. Obalni put dodatno se osvijetlio javnom rasvjetom.  
 
U planu je bilo do lipnja dobiti građevinsku dozvolu za obnovu kupališta ispred hotela 
„Maestral“ koja je u fazi izrade troškovnika.  
 
Do početka ljetne sezone odrađena je i sanacija dijela lučkog područja ispred restorana 
Piccola Venezia u luci Porat financirana od Lučke uprave Krk te radovi u luci Vantačić. U 
Portu je također napravljen i nogostup do dječjeg igrališta, ispod kojeg je položena i 
odvodnja oborinskih voda za područje koje mislimo sanirati do kraja tekuće godine. 
 
Okončana je izgradnja kanalizacije na spoju ulice Nikole Tesle i Markat koja je 
financirana iz Projekta Jadran, u ulici Miroslava Krleže i u Radićima, te samo dijelom u 
Dražinama u okolici uvale Draga i hotela Malin te Jesenskoj ulici u Milčetićima. Izgrađena 
je i nova dionica fekalne odvodnje u Novom naselju u Bogovićima te nastavak 
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kanalizacije Dražine, a radovi na rješavanju oborinske odvodnje i kanalizacije u  
Istarskoj ulici pušteni su za kraj ljetne sezone. Izražavam žal za nemogućnosti spajanja 
Istarske ulice sa ulicom Slavka Pančića usprkos prethodnom obećanju vlasnika privatne 
parcele da će biti moguće barem sa kanalizacijom proći po rubu navedene čestice u 
dužini 30-tak metara.  
 
Radovi na dogradnji  školske učionice kasnili su zbog obilnih kiša. Ipak, u ove smo tri 
godine uspjeli snimiti arhitektonsko stanje cijele škole, projektirati, dograditi i dobiti 
uporabnu dozvolu za učionicu namijenjenu informatici i računarstvu u kojoj sada svih 
16 odjeljenja može imati nastavu. I, što je najvažnije, bez opasnosti za dvosmjenski rad 
koji je prijetio ukoliko učionica ne bi bila dograđena. Troškovi su iznosili oko 930 tisuća 
kuna, od čega je Županija sufinancirala s 200 tisuća. Učenici, ukupno njih oko 250 koliko 
ih broji naša Škola, u nju će ući početkom nove školske godine 2016./2017. Nakon toga 
započeti ćemo sa procesom izdvajanja Područne škole „Dubašnica“ od Osnovne škole 
„Fran Krsto Frankopan“ Krk i osnutkom nove Osnovne škole „Malinska-Dubašnica“ za 
što smo upravo potkraj mjeseca lipnja dobili potpis i suglasnost Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. 
 
Nakon dobivanja građevinske dozvole za izgradnju novog dječjeg vrtića na lokaciji 
„Priko poja“ sistemom „ključ u ruke„ pokrenuta je javna nabava za projekt izgradnje 
dječjeg vrtića vrijednog 18 milijuna kuna.  Nakon odabira, žalbu je podnio jedan od tri 
ponuditelja izgradnje pa je predmet  bio upućen na rješavanje  u nadležno državno tijelo 
koje je odlučilo da je žalba najjeftinijeg ponuditelja izgradnje STRABAG-a neosnovana te 
time potvrdila odabir Općine koja je prethodno već prihvatila ponudu GP KRK-a.  Po 
prolasku ljetne sezone, već u rujnu ili najkasnije listopadu krenulo bi se sa gradnjom. 
Treba podsjetiti da je projektiranje i izgradnja sportske dvorane trajala od 2003. do 
2009. godine, te su i tada žalbe, doduše susjeda, također usporile izgradnju. Stoga, ne 
treba čuditi što se investitori, posebice oni strani, teže odlučuju za pokretanje investicija 
u našoj državi.  
 
Pored doma „Mate Justinić u Sv. Vidu uredio se okoliš, sam „jog“ i prostor između Doma i 
izložbenog prostora CICKINI. Na samoj tzv. „Peknjici“ vanjski su radovi završeni, a 
pristupilo se filigranskom uređenju interijera i poda te skorog postava vrijednih 
ranokršćanskih eksponata sa područja  Cickina. 
 
Radovi na uređenju prostora prizemlja nove općinske kuće na adresi Dubašljanska 78, u 
blizini autobusne stanice privedeni se kraju. Potreba i naznaka je da će se u prizemlju  
novouređenog društvenog prostora moći urediti privremene jaslice kroz privatni obrt za 
čuvanje djece, do okončanja izgradnje novog dječjeg vrtića, što je i učinjeno u lipnju 
2016. godine i prostor je nakon natječaja primio 11-oro malene dječice od 1-3 godine  sa 
područja naše Općine. Na katu zgrade provodi se izlaganje nove katastarske općine 
Malinska-Dubašnica i obnove zemljišnih knjiga pa je tako nakon poljoprivrednog dijela 
parcela na red došlo i rješavanje katastarskih čestica u urbanom području Porta i 
Vantačića. Na istom katu nalazi se privremeni matični ured jer vlaga ne dozvoljava 
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povratak na staro mjesto u prizemlju Općinske zgrade. Sa pravom sada možemo reći da 
je kupnja ove kuće u strogom centru Malinske opravdala svoju namjenu, jer je ta zgrada 
u kratkom roku postala prava višenamjenska upravna zgrada za dobrobit cijele Općine. 
Zamisao je da u budućnosti tamo bude i javni bilježnik ili neke druge Općini važne 
službe. 
 
Na početku ulice Nikole Tesle u postojećem parku borova uređeno je novo dječje 
igralište. Na tom području predviđena su sredstva i za uređenje malonogometnog 
igrališta u Dražinama . 
 
Završena je izgradnja dječjeg igrališta „Orišić“ u Oštrobradićima, a u skoroj budućnosti  
planiramo slično na otkupljenom zemljištu u predjelu Grdine u Malinskoj, kao i u 
Milčetićima, Vantačićima, Sv.Antonu i drugdje. 
 
Veći dio prostora nekadašnjeg hotela „Draga“ u kojoj je smještena ambulanta konačno je 
početkom godine predan u posjed vlasnicima nakon dugogodišnjeg spora. Privatni 
suvlasnici zgrade, Dom zdravlja i Općina dogovorili su zajedničko financiranje zamjene 
kompletnog krovišta i kanalizacijskog sustava. Naime, u posljednje vrijeme uslijed jakih 
kiša u prostoru previjališta, hodniku i ordinacijama ambulante u blizini električnih 
sklopova prodirala je voda, a često su prostorije u prizemlju bile ugrožene zbog 
neadekvatnog sustava odvodnje radi čega je prijetilo i moguće zatvaranje ambulante, 
stoga je u tom dijelu bila nužna hitna sanacija koja je uspješno završena početkom ove 
godine.  
 
Na pontonskom mostu postavljena je rasvjeta, dok su na pojedinim rasvjetnim tijelima u 
središtu Malinske postavljene vaze s cvijećem. U parku u Malinskoj postavili smo 
slijedeće umjetničko djelo na temu glavonožaca, jato liganja istaknutog kipara Gorana 
Cirkvenija, a područje Jaza je doživjelo ugodniju rasvjetu. Ispred općinske zgrade 
postavljen je totem s nazivima i grbovima naših partnerskih općina kao podsjetnik 
širenja dobrih odnosa i znak približavanja Hrvatske Europi i ljudima izvan granica 
domovine. 
 
U dijelu Ulice Kralja Tomislava (od hotela Malin u smjeru Vrtače) uređeno je 
jednosmjerno prometovanje s izlaskom kroz Riječku ulicu, te su označena plavom bojom 
parkirna mjesta pod naplatom, kao i u Ulici Frana Supila. Za mještane s prebivalištem u 
našoj Općini kojima je vozilo registrirano u Policijskoj postaji Krk omogućen je besplatni 
parking u 2. zoni, odnosno na svim parkiralištima, osim na parkiralištu Markat i Ulici 
Obala od Pošte do lukobrana. Kroz središnji dio naselja Porat također je uređeno  
jednosmjerno prometovanje do hotela Pinia, što uvelike pomaže područjima ovih novih 
jednosmjernih ulica jer se ovakvim režimom prometovanja izbjegavaju prometni kolapsi 
koji su godinama činili problem. 
 
Na parkiralištu Markat postavljena je punionica za električna vozila kojima je također 
omogućen besplatan parking na području naplate parkinga u ingerenciji Općine. Na 
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određenim su javnim površinama postavljene nadzorne kamere po uzoru na neke druge 
gradove i općine. Površine poput Markata, autobusnog stajališta i komunalnog dijela 
luke u Malinskoj nadziru se 24 sata jer je upravo to područje u noćnim satima najčešće 
poprište raznih nedjela.   
 
Moram istaknuti i veći angažman Općine tijekom ožujka i travnja u pokušaju da zaštiti 
otuđenje velikog dijela Gradine, a radi se o površini od više od 500.000 m2 kojeg bi, da 
nismo angažirali državne pravne i redarstvene službe, nepovratno izgubili, a radilo se 
pokušaju manipulacije upisima na imena pokojnih osoba umrlih pred više od 100 godina  
koji su uknjiženi na navedeno državno/općinsko (komunsko) zemljište.  
 
Na početku Rajske ceste postavljen je montažni objekt za ugostiteljske usluge. To je 
područje posebno za svakoga istinskog zaljubljenika u ovaj kraj i prirodu. Nije na odmet 
podsjetiti kako je Općina u posljednje tri godine uložila značajna sredstva u sanaciju 
Rajske ceste. Zahvaljujući dobrohotnosti privatnih vlasnika (obitelji Bogović – Bogovci) 
koji su dopustili mogućnost daljnjega budućeg povezivanja s Čufom i Kijcem, omogućen 
je njezin produžetak. Još do prije tri godine na kružnom toku na prometnici prema 
Ribarskom selu prisjetiti ćemo se rampe i žice koje je postavilo Haludovo d. d. što je 
godinama priječilo slobodan prolaz vozilima do parkirališta. Uklonili smo ih pravnim i 
legitimnim postupkom jer se radilo o sprječavanju prometovanja i parkiranja na 
općinskim površinama, na kojima je sada, među ostalim, smješten mali ugostiteljski 
objekt simpatičnog naziva Paradajz.  
 
Pred dvije je godine na počeku Rajske ceste označeno i uređeno kupalište za kućne 
ljubimce. Otkriven je i počinitelj koji je tom području nanosio štetu betoniranjem i 
ispisivanjem crvenom bojom oznaka FKK. Iz svega je vidljivo da Općina itekako brine za 
taj dragulj našeg područja, što je slučaj i u postavljanju ugostiteljskoga montažnog 
objekta. Stava smo da takvi postoje na ulazima gotovo svih nacionalnih parkova te smo 
mišljenja da će objekt pridonijeti kvaliteti prostora i smanjenju onečišćenja okoliša 
otpacima raznih namirnica. Naposljetku, ukoliko se ne pokaže dobrim potezom, uvijek 
ga se može ukloniti.  
 
U suradnji sa partnerskim općinama iz Poljske i Slovačke imali smo u planu kandidirati 
na fondove Eu-a  projekt Interreg 5.1. kao njihovi vanjski partneri u domeni očuvanja 
kulturne baštine i prezentacije iste na transgranični način. Planirano je da će to biti 
obnova klaustra sa galerijom knjiga tzv. muzeja i toša gdje nismo vlasnici, ali možemo 
biti nositelji projekta ili pak uređenja postava naše obnovljene Etno kuće u Bogovićima 
sa obnovom zvonika Sv. Apolinara u Dubašnici i pripadajućih drvenih stepenica te 
možebitnog vidikovca otvorenog za sve željne pogleda na Dubašnicu. Na kraju se moralo 
odustati od navedenog jer su rokovi bili prekratki za prikupljanje svih mogućih papira.  
 
U rokovima smo uspjeli kandidirati projekt uređenje centra Malinske u sklopu ADRION 
natječaja na koji se kandidiraju projekti i planovi za uređenje luka, maritimne baštine, 
tradicijske brodogradnje i sl. u koje se uklapa projekt „Bracerom prema zapadu“ kojeg 
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vodi grupa volontera zainteresiranih za prezentaciju i interpretaciju tradicijske 
brodogradnje i općenito maritimne baštine Malinske.  
 
Međunarodna suradnja 
 
Od međunarodne suradnje i važnih obljetnica bitno je spomenuti da je Predsjednik 
općinskog vijeća Općine Malinska-Dubašnica Zdenko Cerović bio naš predstavnik na 25. 
obljetnici Kluba Otoka Krk u New Yorku, iako sam osobno bio pozvan smatrao sam 
neprikladnim da u pola godine dva puta prisustvujem važnim obljetnicama u Americi. Za 
podsjetiti je da se u studenom 2015. godine održala 75. obljetnica osnivanja  Dubašnica 
Social cluba u New Yorku na kojoj sam osobno prisustvovao.  
 
Od važnijih općinskih izleta za istaknuti je prisustvovanje delegacije od 50-tak ljudi iz 
naše Općine na veliki blagdan Ostension (za vrijeme Sense)  u našoj partnerskoj općini 
Aixe-sur Vienne u Francuskoj od 04. - 10. svibnja.  
 
Rad Općinskog Vijeća 
 
U navedenom periodu održano je 5 sjednica Općinskog vijeća  i to od 27. do 31. sjednice 
u  sazivu Općinskog vijeća od 2013. - 2017. Svi dnevni redovi, tematike i prezentacije su 
putem  zapisnika vidljivi na internetskom portalu www.malinska.hr stoga nije potrebno 
obrazlagati iste. Važnije informacije svestrane prirode objavljujemo i na facebook-u i 
twitter-u. Imao sam također  običaj pri svakom početku Općinskog vijeća dati neke 
važnije informacije o događanjima u Općini, pa sam tako  spominjao i govorio o 
primjerice:  

- Obnovi zemljišnih knjiga, broju pokrenutih postupaka, troškovima navedenog 
- Raspisu natječaja za čišćenje javnih površina, eventualnom povjeravanju poslova 

prinudne uprave u stambenim zgradama KD-a Dubašnica 
- Održavanju manifestacije proglašenja sportaša godine PGŽ-a u sportskoj dvorani 

te dodijeljenim nagradama i priznanjima sportašima i sportskim djelatnicima iz 
naše Općine  

- O planu prijema za stručno usavršavanje i poslovima koji bi se mogli i trebali 
odraditi u Općini 

- Promociji i premijeri filma o Branku Fučiću, čiju je izradu sufinancirala naša 
Općina 

- Izvješću komunalnih i prometnih redara te aktivnostima u 2015. godini 
- Načinu i početku vođenja registra općinskih nekretnina 
- O pokušaju prevarantske uknjižbe na šumskom području Gradina trenutno u 

državnom i općinskom vlasništvu  
- O otkupima zemljišta koji bi bili u interesu Općine kao i sporovima koji se vode 

pri sudovima RH (izvješća je za te pravne problematike u principu davao 
zamjenik načelnika) 
 

http://www.malinska.hr/
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- O aktivnostima  KD Ponikve i TZ Otoka Krka čiji sam bio Predsjednik 2015. 
godine  

- O slučajevima uzurpacija općinskih terena, primjerice Brašnić (VARGON) na Rovi, 
GPP Mikić na području hotela Malin  i sl. 

- O izgradnji dječjeg vrtića, njegovoj javnoj nabavi, žalbi na odabir izvođača, 
rješenju nadležne državne komisije o provedbi javne nabave te izgradnji koja 
nam predstoji  najesen 

- Sastanku sa ministrom turizma Antonom Klimanom, potencijalnim ulagačima u 
turističke zone i sl.   

- Punionici električnih automobila i režimu (ne)naplate parkirališta za stanovnike 
koji imaju prebivalište u našoj Općini i registrirana vozila na području PP Krk  
itd,. 
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Važnije aktivnosti Načelnika i Zamjenika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 
2016. godine 
 

o 02. siječnja - Cres, proslava Dana grada Cresa  
o 09. siječnja - Malinska, sastanak sa povjerenstvom za ocjenjivanja programa i 

projekata prijavljenih na javni natječaj za financiranje programa i projekata od 
interesa za opće dobro koje provode udruge u 2016. godini Općine Malinska-
Dubašnica 

o 13. siječnja - Malinska, sastanak sa ravnateljem Županijske uprave za ceste i 
Ponikve d. o. o. 

o 14. siječnja - Malinska, sastanak sa timom za razrješavanje zemljišta i g. Nikolom 
Turčićem 

o 20. siječnja - Bjelovar, otvaranje elektrane koja dobiva električnu energiju 
procesom pirolize u vlasništvu poduzeća iz Malinske  

o 21. siječnja - Zagreb, održano predavanje o Dubašljanskoj baštini u knjižnici 
Bogdan Ogrizović 

o 23. siječnja - Malinska, otvaranje Dubašljanskog mesopusta u šatoru 
o 25. siječnja - Krk, 7. sjednica Turističkog vijeća TZ otoka Krka 
o 25. siječnja - Barušić, Sv. misa u kapeli Obraćenja Sv. Pavla - Pavlova 
o 26. siječnja - Malinska, sastanak stručnog tima za izradu strategije razvoja i 

Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment   
o 28. - 29. siječnja - Großhabersdorf, obilazak vatrogasnih vozila sa pripadnicima 

JVP-a Krk 
o 29. siječnja - Porat, NOĆ MUZEJA  
o 01. veljače - Rijeka, sastanak sa zamjenicom župana Marinom Medarić 
o 03. veljače - Malinska, sastanak sa Lučkom upravom i NFO Arhitektima 
o 08. veljače - Krk, sastanak sa konzultantima za Projekt ADRION 
o 12. veljače - Malinska, svečanost proglašenja najuspješnijih sportaša PGŽ-a za 

2015. godinu 
o 15. veljače - Kraljevica, sastanak sa Mjestom pod suncem d.o.o. i MUZE d.o.o. 
o 16. veljače - Rijeka, sastanak sa pročelnicom Državne geodetske uprave gđom. 

Nedeljkom Radun Sveticki 
o 19. veljače - Rijeka, sastanak u Županiji u Rijeci  
o 22. veljače - 27. sjednica Općinskog vijeća 
o 23. veljače - Sv. Vid - Miholjice, sastanak sa MO Sv. Vid - Miholjice (uređenje 

okoliša doma) 
o 24. veljače - Krk, 8. sjednica Turističkog vijeća TZ otoka Krka 
o 25. veljače - Rijeka, sastanak sa čelnicima CARINE  
o 26. veljače - Krk, skupština LAG-a Kvarnesrki otoci 
o 01. ožujka - Bogovići, radni sastanak u PŠ Dubašnica 
o 02. ožujka - Krk, 10. sjednica Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 
o 03. ožujka - Malinska, skupština Udruge umirovljenika Malinska - Dubašnica 
o 04. ožujka - Malinska/Porat/Bogovići, radni sastanak sa izaslanstvom Poljske i 

Slovačke općine u vezi kandidiranja projekata Interreg PL-SK na EU fondove. 
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o 05. ožujka - Bogovići/Malinska, - Bila noć !!! 
o 08. ožujka - Malinska, proslava 8. marta 
o 10. ožujka - Krk, sastanak sa Provincijalom franjevačke provincije  
o 13. ožujka - Strilčići , godišnja radna skupština LD Orebica 
o 15. ožujka - Rijeka, sastanak sa čelnicom konzervatora gđom. Biserkom Dumbović 
o 16. ožujka - Zagreb, sastanak s predstavnicima URBANISTICA d.o.o. i NFO 

arhitekti d.o.o. 
o 17. ožujka - Bogovići, Skupština KD Dubašnica 
o 23. ožujka - 28. sjednica Općinskog vijeća 
o 30. ožujka - Rijeka, sastanak u PU PGŽ 
o 31. ožujka - Kras, gostovanje na Radio OK  
o 03. travnja - Malinska, skupština STK Malinska-Dubašnica 
o 07. travnja - Rijeka, premijera filma o Branku Fučiću 
o 08. travnja - Malinska, sastanak vijeća Županijske lučke uprave 
o 09. travnja - Malinska, proslava 60. godišnjice postojanja Ribolovnog društva 

Lastavica 
o 13. travnja - Vrbnik, Koordinacija otočkih načelnika i gradonačelnika Grada Krka 
o 13. travnja - Skupština udjelničara Radija otok Krk 
o 14. travnja -  Rijeka, svečana sjednica Županijske skupštine u HKD-u na Sušaku 
o 16. travnja -  Baška, proslava 17. travnja  
o 20. travnja -  Poreč, seminar Libusofta 
o 22. travnja -  Malinska, sastanak sa timom za razrješavanje zemljišta i g. Nikolom 

Turčićem 
o 25. travnja - Krk, 10. redovna sjednica skupštine društva Ponikve usluga d.o.o. 
o 25. travnja - Krk, 13. redovna sjednica skupštine društva Ponikve eko otok Krk 

d.o.o. 
o 25. travnja - Krk, 14. redovna sjednica skupštine društva Ponikve Voda d.o.o. 
o 25. travnja - 29. sjednica Općinskog vijeća 
o 26. travnja - Sv. Vid - Miholjice, radni sastanak sa Trgovinom Krk d.d. 
o 28. travnja -  Malinska, sastanak Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Malinska 

- Dubašnica 
o 01. svibnja - Malinska, proslava 1. maja u restoranu Bukarica 
o 12. svibnja - Kras, gostovanje na Radiju OK  
o 12. svibnja - Malinska, sastanak sa povjerenstvom Ministarstva obrazovanja  
o 12. svibnja - 30. sjednica Općinskog vijeća 
o 13. svibnja - Malinska, obilazak rive u Malinskoj sa delegacijom Pomorskog 

fakulteta Rijeka na čelu sa g. Robertom Mohovićem 
o 17. svibnja - Omišalj, proslava Duhovskog torka 
o 19. svibnja - Zagreb, radni sastanak u Ministarstvu turizma sa ministrom 

Klimanom  
o 20. svibnja - Bogovići, proslava dana škole u PŠ Dubašnica  
o 20. svibnja - Malinska, sastanak sa MO Malinska - Bogovići 
o 23. svibnja - Malinska, sastanak sa ugostiteljima i predsjednikom vijeća u vezi 

Turističke sezone 
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o 24. svibnja - Malinska, 11. sjednica Turističkog vijeća TZO Malinska-Dubašnica 
o 25. svibnja - Porat, snimanje emisije za poljoprivredu sa Mladenom Stubljarom 
o 30. svibnja - Krk, 10. sjednica Turističkog vijeća TZ otoka Krka 
o 30. svibnja - Malinska, snimanje „Kartuline z Mik-a“ 
o 03. lipnja - Krk, susret sa maturantima SŠ Hrvatski kralj Zvonimir 
o 04. lipnja - Krk, proslava Sv. Kvirina  
o 10. lipnja - Betina, odlazak na seminar o tradicijskoj brodogradnji zajedno sa 

ekipom volontera projekta "Bracerom prema zapadu"  
o 11. lipnja - Bogovići, otvaranje turnira u karateu 
o 13. lipnja - Malinska, primanje odličnih učenika za školsku godinu 2015./2016. iz 

PŠ Dubašnica  
o 13. lipnja - Sv. Anton, Sv. misa u Sv. Antonu - Antonja 
o 16. lipnja - 31. sjednica Općinskog vijeća 
o 20. lipnja - Punat, Festival MIK 
o 23. lipnja - Kras, gostovanje na Radiu OK  
o 24. lipnja - Sv. Ivan, Sv. misa u Sv. Ivanu - Ivanja  
o 24. lipnja - Omišalj, sastanak sa predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i 

ministrom Dobrovićem 
o 25. lipnja - Malinska, sastanak sa UVDR-a oko proslava Dana pobjede i 

domovinske zahvalnosti i ostalih manifestacija  
o 27. lipnja - Malinska, skupština KUU Dubašnica  
o 30. lipnja - Bogovići, sastanak MO Malinska - Bogović 
o 30. lipnja - Krk, 14. redovna sjednica skupštine društva Ponikve eko otok Krk 

d.o.o. 
o 30. lipnja - Krk, 16. redovna sjednica skupštine društva Ponikve Voda d.o.o. 

 
 

http://www.malinska.hr/
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