REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 2142-04-01-21-3
Dobrinj, 19. veljače 2021. godine

ZAPISNIK
s 32. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. veljače 2021. godine u prostoru Društvenog
doma Dobrinj s početkom u 18,30 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić,
Darko Strčić, Nikolina Jurić, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Neven Komadina - Općinski načelnik i Zdenko Kirinčić - zamjenik Općinskog
načelnika.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i
pismohranu – tajnik) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine
Dobrinj).
Odsutni: Anita Bobovčan, Mladen Španjol i Tomislav Saftić (opravdali nedolazak).
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 Nikolina Jurić pitala je kada će se iscrtati parkirna mjesta u Klimnu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je u tijeku priprema elaborata za isto.
2. Vijećnica Nikolina Jurić pitala je da li će se nešto poduzeti po pitanju odrona na cesti Kras Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je u vrijeme izvođenja radova na vodovodu bilo
riječi o tome da će se sanirat predmetno klizište, međutim tada nije ništa poduzeto.
Nedavno je ravnatelj Županijske uprave za ceste PGŽ izvršio uvid lokacije odrona, te je
dogovoreno da će ŽUC izraditi projekt sanacije, koja će se izvesti tokom ove godine.
3. Vijećnica Nikolina Jurić pitala je za problem kretanja krava na cestama općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina iznio je tijek događanja vezano za problem nekontroliranog
kretanja goveda i činjenja šteta u okućnicama i na poljoprivrednim površinama privatnih
vlasnika na području općine Dobrinj i ostalim područjima otoka Krka. Problem je prisutan

dugi niz godina, ali do danas se nije učinilo ništa kako bi vlasnici krava držali domaće
životinje shodno zakonskim propisima. Istaknuo je kako je više puta kontaktirao Državni
inspektorat odnosno veterinarsku inspektoricu, prilikom čega je dogovoren dolazak
inspekcije, međutim do sad inspekcija nije došla.
4. Vijećnik Ratko Turčić predložio je da se uredi luka u Šilu, da se pokuša pribaviti sredstva
preko EU fondova.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je idejni projekt izrađen, međutim s istim se
moraju složiti mještani Šila. Potrebno je izmijenit Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj
obzirom da treba proširiti postojeće lučko područje, čime bi se dobio veći broj vezova.
5. Vijećnica Nikolina Jurić pitala je za projekt uređenja plaže u Klimnu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je kako je isto u planu.
6. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić napomenuo je kako je zapazio da je nakon čišćenja
raslinja i granja stabala uz prometnice, ostavljeno neuredno.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik
Vijeća utvrđuje slijedeći:

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj,
3. Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Dobrinj,
4. Prijedlog Odluka o zaduženju Općine Dobrinj,
5. Prijedlog o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora,
6. Prijedlog o odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Dobrinj u 2021. godini,
7. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama,
8. Informacije i prijedlozi,
9. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 31. sjednice Općinskog vijeća, te
utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine
odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 3.
Prijedlog Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine
odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 4.
Prijedlog Odluka o zaduženju Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se Odlukom o zaduženju Općine Dobrinj u
2021. godini odobrava zaduživanje Općine Dobrinj, uzimanjem izravnog kredita HBOR-a
putem programa kreditiranja ESIF krediti za javnu rasvjetu u iznosu od 2.381.048,75 kuna.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 5.
Prijedlog o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se donosi
Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu
Općine Dobrinj kojima je nalažena obustava rada temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim
mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i
preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 141/20, 1/21, 2/21, 8/21 i 14/21) za
mjesec ožujak 2021. godine.
Načelnik Neven Komadina nadovezao se na isto, te napomenuo da će se razmotriti
mogućnost nekog oblika oslobađanja plaćanja, obzirom na upite pojedinih ugostitelja.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 6.
Prijedlog o odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Dobrinj u 2021. godini
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine
odredbe Odluke, te istaknula da se ovom odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava
osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 2021. godinu za redovito godišnje financiranje
političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog vijeća, kao i vijećnika
izabranih s liste grupe birača.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 7.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama
Načelnik Neven Komadina dao je vijećnicima na znanje informaciju o prodaji
nekretnina koje će se prodati temeljem zahtjeva stranaka.

AD 8.
Informacije i prijedlozi
8.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se u ponedjeljak 22. veljače 2021.g. održati
sjednice skupštine triju društava Ponikve d.o.o. na čijem dnevnom redu su uvrštene i točke:
- Odlučivanje o zahtjevu direktora društva o sporazumnom raskidu ugovora o međusobnim
obvezama i pravima prije isteka mandata i
- Odlučivanje o raspisivanju natječaja za izbor direktora u četverogodišnjem mandatu s
utvrđivanjem uvjeta koje moraju ispunjavati kandidati.
8.2. Vijećnik Ratko Turčić istaknuo je da DVD Dobrinj ove godine slavi 20 -u godišnjicu
osnivanja, te bi tom prigodom htjeli urediti prostor Vatrogasnog doma.
- Načelnik Neven Komadina podržao je prijedlog te istaknuo da će Općina urediti prostor.

AD 9.
Razno
9.1. Načelnik Neven Komadina zahvalio se DVD Dobrinj, vatrogascima i svim ljudima koji
su na bilo koji način sudjelovali u pomoći na Banovini.
Istaknuo je da su obrtnici s područja općine Dobrinj ponudili pomoć u vidu izgradnje i sl. što
smatra također pohvalnom gestom kako bi pomogli stradalim stanovnicima Banovine.
Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da su zajedno s načelnikom Nevenom
Komadinom 8. siječnja 2021. godine krenuli put Banovine i odnijeli razne robe.
Načelnik Neven Komadina posebno se zahvalio direktoru Trgovine Krk d.d. gosp. Dubravku
Fanuku koji im je ustupio kombi tvrtke i odobrio popust na kupljene namirnice i ostalu robu.

Zaključeno u 20,00 sati.

Zapisnik sastavila:
Viši referent za opće poslove i pismohranu
Sanja Lukarić,v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

