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REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA MALINSKA-DUBAŠNICA 

 
KLASA: 944-01/08-01/48 
URBROJ: 2142/05-03/1-21-23 
Malinska, 14. lipnja 2021.         
      

OBRAZLOŽENJE 

prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u naselju Sabljići 
 

Predlaže se Općinskom Vijeću Općine Malinska – Dubašnica donošenje Odluke o 
raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju slijedećih nekretnina u vanknjižnom vlasništvu 
Općine Malinska – Dubašnica, u naselju Sabljići:    

- cijele grč. 191 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 963 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 100 m2 i 

- cijele grč. 192 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 803 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 167 m2 

po početnoj cijeni od ukupno 98.700,00 kn (slovima: devedesetosamtisućasedamstokuna)  

1. Fotografije sa lica mjesta    

 

 



 U naravi riječ je o građevinskom zemljištu, na kojem se nalaze dva ruševna objekta. 
Inicijativa obitelji Mateša za rješavanje pitanja ovih nekretnina započeta je još 2008. godine 
kada je o istoj raspravljalo Općinsko Poglavarstvo. Kako se tijekom prošle godine opet na 
inicijativu obitelji Mateša ponovno pokrenulo pitanje ovih nekretnina koje graniče sa 
njihovima, započelo se je sa svim pripremnim radnjama. Prije svega od strane tvrtke Geo51 
d.o.o. iz Rijeke izrađena je Geodetska situacija stvarnog stanja terena, a na osnovi koje su 
utvrđene stvarne površine nekretnina koje su predmet ove Odluke, a koje u određenoj mjeri 
odstupaju od površina evidentiranih u katastarskom operatu. U katastru je na grč. 191 k.o. Sv. 
Anton upisana površina od 104 m2, a stvarna površina iznosi 100 m2, a dok je na grč. 192 k.o. 
Sv. Anton upisana površina od 219 m2, a stvarna površina iznosi 167 m2.   

2. – Geodetska situacija stvarnog stanja terena  

 

 

 



3. – Katastar/DOF    

 

 

Osnovni problem zašto do sada nije nastavljen proces prodaje za grč. 191 k.o. Sv. Anton 
i grč. 192 k.o. Sv. Anton su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Naime u zemljišnim knjigama 
na grč. 191 k.o. Sv. Anton stoji slijedeći upis:  

 

a na grč. 192 k.o. Sv. Anton slijedeći upis:  

 

 

 

  



U katastarskom operatu stoji slijedeći upis: „DV DRUŠTVENO VLASNIŠTVO K.O. SV.ANTON, 
SV.ANTON 0, MALINSKA“.   

 Kao dodatnu provjeru činjenice da se zaista radi o vanknjižnom vlasništvu Općine 
Malinska – Dubašnica Načelnik je obavio razgovor sa mještanima Sabljića koji su mu istu 
činjenicu i potvrdili. 

  4. – Povijest promjena 

 



Ovom Odlukom, a temeljem ranije obavljenih razgovora sa zainteresiranim kupcima, 
predlaže se utvrđenje obveze najpovoljnijeg ponuditelja da uredi zemljišno knjižno stanje po 
sklapanju ugovora o zamjeni/prodaji. 

Razlog zbog kojeg se raspisuje natječaj za zamjenu/prodaju je što je obitelj Mateša 
izrazila mogućnost kako može u zamjenu ponuditi dijelove svojih z.č. 2217/5 i z.č. 2217/6 k.o. 
Bogović, u svrhu proširenja postojeće prometnice, a preostali dio ponuđenih nekretnina 
otkupiti. 

5. – Dio koji je moguće zamijeniti     

 

Kako se radi o neiskorištenim i zapuštenim nekretninama, smatramo da je opravdano 
istu staviti u funkciju putem zamjene/prodaje, na način da se sa istima formira građevinska 
parcela te da se sukladno PPU-u realizira gradnja.   

 Za potrebe ovog postupka, od strane Sudskog vještaka građevinske struke i procjene 
nekretnina dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37, izrađen Elaborat procjene 
vrijednosti građevinskog zemljišta br. 059A/2020 od 25. travnja 2021. godine, a kojim je 
utvrđena tržišna vrijednost grč. 191 k.o. Sv. Anton i grč. 192 k.o. Sv. Anton, u vanknjižnom 
vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica, u visini od ukupno 98.700,00 kn (slovima: 
devedesetosamtisućasedamstokuna). Za navedeni Elaborat Procjeniteljsko povjerenstvo PGŽ-
a je na 69. sjednici održanoj 26. svibnja 2021. godine utvrdilo da je izrađen sukladno 
odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.   

Iako Odluka o gospodarenju nekretninama Općine Malinska – Dubašnica (SN PGŽ 
48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) navodi da Odluku o stjecanju i otuđenju nekretnina Općine 
Malinska - Dubašnica čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina 
donosi Općinsko Vijeće, što u ovom predmetu nije slučaj, te bi Odluku o prodaji samostalno 
mogao donijeti i Načelnik, u pitanju je raspolaganje vanknjižnom imovinom te smatramo da je 
bitno da je Općinsko Vijeće upoznato sa slučajem te da donese predloženu Odluku.  

NAČELNIK: 
Robert Anton Kraljić 

 DOSTAVITI: 
1. Vijećnicima Općine Malinska – Dubašnica 
2. Arhiva, ovdje 

 



Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine", broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 
24. Statuta Općine Malinska – Dubašnica ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 7/21) i članka 3. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica 
('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16), Općinsko Vijeće Općine Malinska – 
Dubašnica na sjednici _____ 2021. godine, donosi               
 

ODLUKU 
o raspisivanju natječaja za zamjenu/prodaju zemljišta u naselju Sabljići 

 
1. U svrhu formiranja građevinske parcele i proširenja javne prometnice u naselju Sabljići, 

odobrava se raspisivanje javnog natječaja za zamjenu/prodaju slijedećih nekretnina u 
vanknjižnom vlasništvu Općine Malinska – Dubašnica:  

- cijele grč. 191 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 963 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 100 m2 i 

- cijele grč. 192 k.o. Sv. Anton, upisane u z.k.ul. 803 kod Općinskog suda u Crikvenici, 
Zemljišnoknjižni odjel Krk, stvarne ukupne površine od 167 m2 

po početnoj cijeni od ukupno 98.700,00 kn (slovima: devedesetosamtisućasedamstokuna), 
utvrđenoj prema Elaboratu procjene vrijednosti građevinskog zemljišta br. 059A/2020 od 
25. travnja 2021. godine izrađenom od Sudskog vještaka građevinske struke i procjene 
nekretnina dipl.ing.arh. Zlatka Pavić iz Njivica, Japlenički put 37.         

2. Prilikom podnošenja ponude za kupnju, ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 
od 10% od utvrđene početne cijene nekretnine.  

3. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja. 
4. Ukoliko je predmet ugovora prodaja, kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je 

uplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora. 
5. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se u zamjenu nudi 

nekretnina koja predstavlja najveći interes Općine Malinska-Dubašnica u svrhu proširenja 
javne prometnice u naselju Sabljići, a zatim ponude u kojima se nudi otkup navedene 
nekretnine, a sve uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninama ponuđenim u natječaju 
može formirati građevinsku parcelu.    

6. Rok za zaključenje Ugovora iznosi 30 dana od dana dostave Odluke o prihvaćanju 
najpovoljnije ponude. 

7. Utvrđuje se obveza najpovoljnijeg ponuditelja da po zaključenju ugovora o 
zamjeni/prodaji uredi zemljišno-knjižno stanje.   

8. Sukladno članku 5. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica 
('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nadležno tijelo ima pravo da ne 
izabere najpovoljnijeg ponuđača.  

9. Sukladno članku 7. Odluke o gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica 
('Službene Novine' broj 48/12, 28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) nalaže se Jedinstvenom 
upravnom odjelu Općine Malinska – Dubašnica provedba natječaja. 

10. Ostali uvjeti prodaje definirati će se Natječajem o prodaji nekretnina sukladno Odluci o 
gospodarenju nekretninama Općine Malinska - Dubašnica ('Službene Novine' broj 48/12, 
28/15, 36/15, 7/16 i 9/16) 



11. Ovlašćuje se Načelnik za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i 
zaključenje Ugovora o zamjeni/prodaji sa istim, sukladno ovoj Odluci i uvjetima iz 
Natječaja.     

12. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.       

 

KLASA: 944-01/08-01/48 
URBROJ: 2142/05-03/1-21-24 
Malinska, ______ 2021. godine  

 
OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA 
Predsjednik:  Ivica Perišić 


