
 

                     
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 024-01/22-01/3 
URBROJ: 2170-18-01-22-3 
Dobrinj, 31. svibnja 2022. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  8. sjednice Općinskog vijeća, održane 31. svibnja 2022. godine u prostoriji vijećnice 

Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, Dajana Justinić, 

Dino Turčić i Miljenko Variola. 

 

Nazočni: Neven Komadina, općinski načelnik. 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i 

pismohranu – tajnik), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Dobrinj i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu).   

 

Odsutni: Nikolina Jurić, Dražen Purić i Vedran Petrović (opravdano odsutni).      

             

Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum i sukladno članku 55. 

Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, pozvao vijećnike na postavljanje vijećničkih 

pitanja. 

 

1. Vijećnica Dajana Justinić pita ima li kakvih novosti o izradi Izvješća  o stanju u prostoru. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će biti gotovo za 10-ak dana. 

2. Vijećnica Dajana Justinić navodi da je predsjednica Odbora za prostorno i urban. 

planiranje, uređ. naselja i stanovanje, komun. gosp. i zašt. i uređenje prir. okoliša, Barbara 

Turčić Gajzler slala prijedloge izmjena za Prostorni plan te pita da li je što poduzeto po tom 

pitanju. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će izmjene biti uvrštene u Prostorni plan, a 

izrađivaču Plana je rok izrade do 15. lipnja 2022.g.. 

3. Vijećnik Dino Turčić pita da li je Odbor za gospodarstvo, poduzet., poljop. i turizam nešto 

pokrenuo po dostavljenom im zaključku o provođenju aktivnosti potrebnih za produljenje 

turističke sezone na području općine Dobrinj i o uređenju plaža. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktiran predsjednik Odbora da sazove 

sastanak u svezi s navedenim, međutim isti nije sazvan. 



- Vijećnik Dino Turčić izrazio je nezadovoljstvo u provođenju Zaključaka Općinskog vijeća i 

neaktivnosti pojedinih Odbora. 

Vijećnica Dajana Justinić navodi da to nije pitanje za načelnika već za predsjednika 

Općinskog vijeća. 

Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić odgovara da će telefonskim putem kontaktirati predsjednika 

Odbora za gospodarstvo, poduzet., poljop. i turizam da sazove sastanak. 

 

 

Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 8. mijenja i 

glasi: „Rasprava o imenovanju članova Odbora za javna priznanja“. 

 

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik 

Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2021. godinu, 

3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu, 

4. Prijedlog - Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

    komunalne infrastrukture u 2021. godini, 

5. Prijedlog - Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne 

    infrastrukture u 2021. godini, 

6. Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na   

    području Općine Dobrinj, 

7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge  

    obavljanja dimnjačarskih poslova  obavljanja dimnjačarskih usluga,   

8. Rasprava o imenovanju članova Odbora za javna priznanja, 

9. Prijedlog -  Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području  

    Općine Dobrinj za 2021. godinu, 

10. Prijedlog - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dobrinj  

      za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, 

11. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama – k.č. 1074/281 i 1074/165 k.o.  

      Soline,  k.č. 244/1 k.o. Soline, k.č. 1839/1 k.o. Sužan 

12. Informacije i prijedlozi, 

13. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća 

 

Vijećnica Dajana Justinić daje primjedbe na slijedeće:  

AD 4. dodati: „.., a pogotovo zato jer se ove godine planira donošenje Prostornog plana.“ 

AD 5. ispraviti na način, umjesto „…tek danas na dnevnom redu..“ ima stajati „..22. travnja 

2022.g. na dnevnom redu...“. 

AD 14. 14.2. ima stajati: “Vijećnica Dajana Justinić napomenula je da je nezadovoljstvo 

članica Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu bilo zbog načina 

organizacije podjele poklona gdje se podrazumijevalo da će bonove dijeliti članice koje su se 

izjasnile da neće te članice o istom informiralo u četvrtak prije Uskrsa uz očekivanje da se 

bonovi podjele do Uskrsa.“  



AD 14. 14.3. dodati: „Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o navedenom prijedlogu, te 

prihvatilo Zaključak.“ 

 

Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić ukazuje na grešku u početnom dijelu Zapisnika i AD 

1. gdje umjesto: „Potpredsjednik Vijeća“ ima stajati: „Predsjednik Vijeća“.   

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2021. godinu 

 

Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) razložila je 

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2021. godinu, te istaknula da su u 

navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 22.009.608,51 kn, a 

ostvareni u iznosu od 19.722.028,17 kn odnosno 90 %, dok su rashodi poslovanja bili 

planirani u iznosu od 17.254.500 kn, a ostvareni u iznosu od 13.003.349,20 kn odnosno 75 %. 

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani u iznosu od 701.000 ostvareni su u iznosu 

od 116.982,00 kuna, 17 %,  a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu od 

10.112.500,00 kn, ostvareni u iznosu od 4.243.199,03 kn, ili 42 %. 

 U računu financiranja primici planirani u iznosu od financijske imovine i zaduživanja 

planirani u iznosu od 2.400.000,00 kn nisu ostvareni, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu 

zajmova planirani su u iznosu 16.000 kn i ostvareni u iznosu od 15.671,76 kn, odnosno 98 %.  

           Višak prihoda iz prošle godine iznosi 2.272.391,49 kn. U 2021. godini ostvaren je 

ukupni višak u iznosu od 4.849.181,67 kn, koji je raspoređen odlukom o raspodjeli rezultata. 

 

 Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Godišnji 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2021. godinu.  

 

 

AD 3. 

Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu 

 

Ankica Šamanić razložila je Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. 

U 2021. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja s uključenim viškom iz prošle godine u 

iznosu od 8.634.1474,51 kunu. Nakon pokrića manjka od nefinancijske imovine u iznosu od 

3.769.321,08 kuna, i manjka od financijske imovine u iznosu od 15.671,76 kuna višak prihoda 

poslovanja iznosi 4.849.181,67 kuna, koji će se utrošiti za podmirenje tekućih obveza i po 

izvorima utvrđenim u izmjenama programa za 2022 godinu. 

Jednoglasno se usvaja Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog - Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2021. godini 

 

Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o projektu rekonstrukcije parka Šilo u 

zdravstveno-rekreativni park.  



Vijećnik Dino Turčić pita za stavku „Sanacija postojeće rivice i obalnog dijela u 

naselju Šilo“. Načelnik Neven Komadina odgovara da je to rivica kod Vesne Dunato i Darka 

Dunata. 

Vijećnica Dajana Justinić pita za stavku „3. Prihodi od komunalnog doprinosa“, zašto 

je tolika razlika planiranih i ostvarenih prihoda. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je najveći problem u tome što nam Upravni 

odjel za prostorno uređ., graditeljstvo i zašt. okoliša, Ispostava Krk ne dostavlja Građevinske 

dozvole za obračun komunalnog doprinosa, što su dužni činiti po službenoj dužnosti. 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture u 2021. godini. 

 

 

AD 5. 

Prijedlog - Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvješće o izvršenju Godišnjeg Programa održavanja komunalne 

infrastrukture u 2021. godini. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području 

Općine Dobrinj 

 

Predsjednik vijeća Ivan Šamanić obrazložio je Prijedlog Odluke, te se nadovezala pročelnica 

Tea Orlić Mihajić i istaknula da se u Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine 

Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/19) u članku 6. stavku 1. 

mijenja se točka 2. koja sada glasi: 

„ 2. SMART ISLAND KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, OIB:71183086599 

- održavanje javne rasvjete  (u dijelu koji se odnosi na upravljanje i održavanje instalacija 

javne rasvjete).“ 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će SIK d.o.o. vršiti djelatnost iznajmljivanja 

bicikala, prepuštaju im se 2 punionice za bicikle. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge 

obavljanja dimnjačarskih poslova  obavljanja dimnjačarskih usluga  

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se ovim Zaključkom daje prethodna 

suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 

isporučitelju usluge MLD-usluge d.o.o. Koprivnica, za obavljanje usluge dimnjačarskih 

poslova na području Općine Dobrinj, te napomenuo da se ovim Općim uvjetima isporuke 

komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova uređuju uvjeti pružanja odnosno 

korištenja uslužne komunalne djelatnosti – usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, 



međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i način mjerenja, 

obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge na području davatelja koncesije. 

  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka. 

 

 

AD 8.  

Rasprava o imenovanju članova Odbora za javna priznanja 

 

Načelnik Neven Komadina objasnio je postupak dodjele javnih priznanja. 

Vijećnik Dino Turčić pita zašto se Odbor ne imenuje po Statutu kao i ostali Odbori. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da Odbor za javna priznanja  nije radno tijelo, već se 

imenuje posebnom Odlukom. Ističe da slobodno daju svoje prijedloge za članove Odbora. 

Vijećnik Dino Turčić navodi da će razmislit o istom, te će kroz par dana dostaviti svoje 

prijedloge za članove Odbora. 

Nakon kratke rasprave donijet je Zaključak da će se na slijedećoj sjednici Općinskog 

vijeća donijet Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za javna priznanja. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog - Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području 

Općine Dobrinj za 2021. godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Zaključak o usvajanju Analize stanja 

sustava civilne zaštite na području Općine Dobrinj za 2021. godinu, nakon čega je Općinsko 

vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Zaključka. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Dobrinj za 

2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Godišnji plan razvoja sustava civilne 

zaštite na području Općine Dobrinj za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje. 

Vijećnica Dajana Justinić navodi da je nelogično što je u Izvodu iz Proračuna za 

2022.g. i projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. g. isti iznos za stavku – službena, radna i 

zaštitna odjeća i obuća, ispada da će se svake godine nabavljati navedeno. 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da je to Plan. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Godišnjeg plana. 

 

 

AD 11.  

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama – k.č. 1074/281 i 1074/165 k.o. Soline, 

k.č. 244/1 k.o. Soline, k.č. 1839/1 k.o. Sužan 

  

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih 

stranaka predlaže prodaja nekretnine na način kako slijedi: nekretnina u suvlasništvu Općine  i 

to:  



- dio k.č. 1074/281 i 1074/165 k.o. Soline, ukupno 306 m2. 

Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 9. lipnja 2021. godine, 

procijenjena tržišna vrijednost dijela k.č. 1074/281 i 1074/165, ukupno 306 m2, k.o. Soline, u 

iznosu od 794,00 kn/m2, ukupno 243.000,00 kn.   

 

- dio k.č. 244/1 k.o. Soline, ukupno 250 m2. 

Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 22. studenog 2021. 

godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela k.č. 244/1, ukupno 250 m2, k.o. Soline, u iznosu 

od 701,00 kn/m2, ukupno 175.000,00 kn.   

 

- dio k.č. 1839/1 k.o. Sužan, ukupno 100 m2. 

Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 27. rujna 2021. godine, 

procijenjena tržišna vrijednost dijela k.č. 1839/1, ukupno 100 m2, k.o. Sužan, u iznosu od 

909,00 kn/m2, ukupno 90.900,00 kn.   

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog. 

 

 

AD 12. 

Informacije i prijedlozi 

12.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se održati proslava 180. obljetnice prve 

redovite škole u Dobrinju i Dobrinjštini, dana 21. lipnja 2022. godine u PŠ Dobrinj, za koju su 

primili pozivnicu. Predložio je da se pozivnice pošalju i predsjednicima mjesnih odbora i 

članovima Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdrav. zaštitu. 

 

 

AD 13.  

Razno 

13.1. Vijećnica Dajana Justinić pita da li je objavljena Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o 

radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj. 

- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da je Odluka objavljena u Službenim novinama 

Općine Dobrinj broj 5/22. 

13.2. Vijećnica Dajana Justinić pita u kojoj je fazi izrada pješačkog prijelaza kod Doma u 

Krasu i da li će se još nešto radit u parku Kras. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se postaviti još određena igrala za djecu, što je 

već dogovoreno s tvrtkom koja će nabaviti igrala. 

Što se tiče pješačkog prijelaza izrađeno je idejno rješenje, kod ulaza u Dom treba napraviti 

pločnik, ali je potrebno rušiti zid kod Doma, a Mjesni odbor je bio protiv rušenja zida. 

Vijećnica Dajana Justinić napominje da je razgovarala sa predsjednicom MO Kras i oni se 

slažu sa rušenjem. 

- Načelnik Neven Komadina navodi da je izrađen elaborat usporivača prometa za naselja 

Kras, Gabonjin i Gostinjac. 

13.3. Vijećnik Dino Turčić pita za usporivače i odbojkaško igralište u Šilu.  

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se usporivači postaviti drugi tjedan, a na 

odbojkaškom je postavljen pijesak. 

13.4. Vijećnik Dino Turčić ukazuje na problem velikih rupa na cesti Polje – Šilo gdje su u 

tijeku radovi, da se upozori izvođača da sanira iste. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je vjerojatno kiša pridonijela nastanku rupa, navodi 

da je rok za završetak radova 15. lipnja 2022g., a kako stvari stoje radovi neće bi gotovi do 

navedenog roka. 



Vijećnica Dajana Justinić pita da li plaćaju penale za kašnjenje s završetkom radova. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da ne zna obzirom da je ugovor sklopljen između GPP 

MIKIĆ d.o.o. Omišalj i PONIKVE d.o.o. Krk. 

13.5. Načelnik Neven Komadina navodi vezano za postavljanje invalidske rampe u Šilu, da je 

kapetan dozvolio montažnu-demontažnu rampu čija je cijena 150.000,00 kn. 

Povela se kratka rasprava o istom, te će se za slijedeću sezonu razmotriti mogućnosti i iznaći 

najpovoljnije rješenje za nabavu i postavljanje rampe. 

13.6. Vijećnica Dajana Justinić navodi da su na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta tri 

Zaključka koja su se trebala proslijediti određenim Odborima. 

Iskazuje nezadovoljstvo prema predsjedniku Vijeća koji nije odmah potpisao Zaključak 

upućen Odboru za kulturu od kojeg se tražilo da iskaže mišljenje o održavanju sakralnog 

koncerta „Pop Misa Mediterana“ skladatelja Tončija Huljića  u Dobrinju i zašto je trebalo 

toliko vremena da se pošalje Zaključak. 

- Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić odgovorio je da nije potpisao jer se o navedenim 

Zaključcima nije glasalo, ali je Zaključak potpisan i poslan naknadno Odboru za kulturu, te se 

ispričao na nastaloj pogrešci. 

Vijećnica Dajana Justinić navodi da će Odbor za kulturu dostaviti zapisnik sa svoje sjednice u 

kojem će stajati mišljenje o održavanju sakralnog koncerta, te što će se onda desit s tim. 

Vijećnica Dajana Justinić pita kad će biti slijedeća sjednica Općinskog vijeća na kojoj će se 

raspravljat o mišljenju Odbora za kulturu, da ne bude prekasno, kako bi se koncert još stigao 

otkazat. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da u ovom trenutku ne zna točan datum održavanja 

slijedeće sjednice Vijeća. 

Povela se duža rasprava oko održavanja odnosno financiranja sakralnog koncerta „Pop Misa 

Mediterana“. 

Vijećnik Dino Turčić ističe da je po mišljenju stručnih ljudi koncert pretplaćen.  

Načelnik Neven Komadina napominje da navedeni ljudi dostave detaljno mišljenje odnosno 

obrazloženje zbog čega se smatra da je koncert pretplaćen. 

Vijećnica Dajana Justinić navodi da kad Odbor za kulturu dostavi svoje mišljenje, da se isto 

proslijedi Turističkom vijeću Općine Dobrinj da razmotre održavanje koncerta. 

Načelnik Neven Komadina ističe da je TZO Dobrinj prijavila Primorsko-goranskoj županiji  

projekte Huljića, Klape Intrade za dobivanje sredstava, te se vjeruje da će se dobiti određena 

sredstva. 

13.7. Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pita za postavljanje usporivača prometa u Rasopasnu, 

Mjesni odbor je već to svojevremeno tražio. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izradit elaborat usporivača. 

13.8. Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić predlaže da se nabave posude za kompost – tzv. 

komposteri. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotrit mogućnost nabave istih s 

predstavnicima Ponikve eko otok Krk d.o.o.. 

- Vijećnik Dino Turčić predlaže da se o istom donese Zaključak, što je prihvaćeno, te se stoga 

donosi Zaključak o objavi Javnog poziva za nabavu kompostera. 

 

  

Zaključeno u 21,50 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                   Sanja Lukarić, v.r.                                                             Ivan Šamanić,v.r.                                                                      


