
REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA 

prijedlog

ODLUKA
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta

u naselju Porat

Predlagatelj: ROBERT ANTON KRALJIĆ 

Datum podnošenja prijedloga: 16/11/2021

6
65
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Malinska, 16. studenog 2021.            

OBRAZLOŽENJE
prijedloga Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta

u naselju Porat

U  svrhu  formiranja  okućnice,  predlaže  se  Općinskom  Vijeću  Općine  Malinska  –
Dubašnica donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u naselju Porat
označene kao: 

- cijela k.č. 4170/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisana u z.k.ul. 1610 kod Općinskog 
suda u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 416 m2, po početnoj cijeni 
od 751.882,56 kn (slovima: 
sedamstopedesetjednatisućaosamstoosamdesetdvijekuneipdesetšestlipa) 

1. Lokacija nekretnine 



2. Fotografije sa lica mjesta 

3. – „Orto-foto“   



3. – Kopija katastarskog plana   



Tijekom postupka izlaganja nove katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga (k.o.
Malinska – Dubašnica), a za područje naselja Porat, između ostalog utvrđeno je da su vlasnici
objekta na sadašnjoj  k.č.  4170/1 k.o.  Malinska – Dubašnica uzurpirali  općinsko zemljište i
povećali svoju okućnicu na sadašnju cijelu k.č.  4170/2 k.o. Malinska – Dubašnica, površine
416  m2,  te  ujedno  na  istoj  izgradili  objekt  za  koji  su  2015.  godine  ishodili  Rješenje  o
izvedenom stanju. Ovaj režim korištenja općinskog vlasništva je višegodišnji i nesmetan od
strane Općine Malinska – Dubašnica.  Interes za otkup iskazala je obitelj Stanković, a koja je
ujedno vlasnik k.č. 4170/1 k.o. Malinska – Dubašnica.    

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 br. 003A/2018 od 23. lipnja 2021. godine, a kojim je utvrđena tržišna vrijednost
cijele k.č. 4170/2 k.o. Malinska – Dubašnica, površine 416 m2, u vlasništvu Općine Malinska –
Dubašnica, u visini od ukupno 732.000,00 kn (slovima: sedamstotridesetdvijetisućekuna). Za
navedeni Elaborat Procjeniteljsko povjerenstvo PGŽ-a je na 76. sjednici održanoj 13. listopada
2021.  godine  utvrdilo  da  je  izrađen  sukladno  odredbama  Zakona  o  procjeni  vrijednosti
nekretnina. 

Mišljenja smo da je početnu cijenu potrebno povećati na 751.882,56 kn iz razloga što je
u prosincu 2020. godine Općina Malinska – Dubašnica realizirala prodaju 171/478 dijela k.č.
4171  k.o.  Malinska  –  Dubašnica  (vidljiva  na  slikama  3.  i  4.),  koja  neposredno  graniči  sa
nekretninom iz ove Odluke,  a Elaboratom procjene za k.č.  4171 k.o.  Malinska – Dubašnica
utvrđena je  jedinična vrijednost u visini  od 1.807,41 kn/m2, te je  po toj  cijeni  i  sklopljen
kupoprodajni ugovor, također u svrhe formiranja okućnice.  

Početnu  cijenu  moguće  je  povećati,  sukladno  Mišljenju  Ministarstva  graditeljstva  i
prostornog uređenja od 28.05.2019. godine, objavljenog na mrežnim stranicama a u kojem je
navedeno: 
„na predstavnicima jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave je
da sa svojom imovinom raspolažu prema načelima dobrog gospodara, a u skladu s odredbama
članka  67.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  („Narodne  novine“,  br.
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17).
Slijedom navedenoga, u postupku javne nabave, možete iskazati veće početne prodajne cijene od
utvrđenih tržišnih vrijednosti predmetnih nekretnina dobivenih u postupku izrade procjembenog
elaborata.“ 

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, te se predlaže kako je navedeno u ovom obrazloženju.   

 

NAČELNIK:
Robert Anton Kraljić

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



Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 
novine”, broj 19/13, 137/15 - Ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Općine Malinska –
Dubašnica ('Službene Novine' 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 održanoj 26. studenog 2021. godine, 
donosi                 
 

ODLUKU
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta

u naselju Porat

1. U svrhu formiranja okućnice, odobrava se raspisivanje javnog natječaja za prodaju: 

-  cijele k.č. 4170/2 k.o. Malinska - Dubašnica, upisane u z.k.ul. 1610 kod Općinskog suda u 
Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Krk, površine 416 m2, po početnoj cijeni od 751.882,56 
kn (slovima: sedamstopedesetjednatisućaosamstoosamdesetdvijekuneipdesetšestlipa).    

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

3. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja.  
4. Rok za zaključenje Ugovora o prodaji nekretnina iznosi 30 dana od dana dostave Odluke o

prihvaćanju najpovoljnije ponude.  

5. Kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj dužan je uplatiti najkasnije u roku od 30 dana od
dana zaključenja Ugovora.

6. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se prvenstveno ponuda u kojoj se nudi najviša 
ponuđena cijena, a sve uz uvjet da ponuditelj dokaže da sa nekretninom ponuđenom u 
natječaju može formirati okućnicu.   

7. 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. 

8. 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 za provedbu natječaja.

9. 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)   

10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.       

KLASA: 944-01/18-02/3 
URBROJ: 2142/05-03/1-21-19
Malinska, 24. studenog 2021. godine         

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE MALINSKA – DUBAŠNICA

Predsjednik:  Ivica Perišić


