
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/8 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 28. studenoga 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
sa  13. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. studenoga 2018. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Ivan Šamanić, 

Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin 

Kirinčić. 

 

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog 

načelnika). 

 

Nazočni od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent 

za opće poslove i pismohranu – tajnik), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica JUO Općine Dobrinj) i 

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

 

Odsutni članovi Vijeća: Mladen Španjol (opravdao nedolazak). 

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. 

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

pitanja. 

 

 

Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te predlaže izmjenu dnevnog 

reda na način da se AD 14. „Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini“ i AD 15. „Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2019. godini“ brišu i zamjenjuju na način, pod AD 14. „Prijedlog – Odluka o obustavi isplate 

sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Ratku 

Turčiću“ i pod AD 15. „Prijedlog – Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Sanjinu Kirinčiću“. 

 

 

 

 



      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 12. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2018. godinu, 

3. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018.    

    godini, 

4. Prijedlog – II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području  

    općine Dobrinj u 2018. godini, 

5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.    

    godini, 

6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne      

    infrastrukture u 2018. godini, 

7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području    

    općine Dobrinj u 2018. godini, 

8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području    

    općine Dobrinj u 2018. godini, 

9. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  

    području općine Dobrinj u 2018. godini, 

10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području    

      općine Dobrinj u 2018. godini, 

11. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području    

      općine Dobrinj u 2018. godini,  

12. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja   

      otpadom za 2018. godinu, 

13. Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na    

      području općine Dobrinj u 2018. godini, 

14. Prijedlog - Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz     

      Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Ratku Turčiću, 

15. Prijedlog - Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz     

      Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Sanjinu Kirinčiću, 

16. Prijedlog - Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade, 

17. Prijedlog - Odluka o korištenju prostora u vlasništvu Općine Dobrinj, 

18. Prijedlog - Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka,    

19. Prijedlog - Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u   

      dječjim vrtićima, 

20. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama, 

21. Informacije i prijedlozi, 

22. Razno. 

 

     

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća 

 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na pitanja vijećnika sa 12. sjednice Općinskog 

vijeće, te istaknuo da su radovi na mrtvačnici u Dobrinju završeni, te da još predstoje radovi 



na predvorju mrtvačnice i dijelu ogradnog zida groblja. Također je napomenuo da je započeo 

prijevoz djece na treninge nogometa u Krk. 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - II. Izmjene Proračuna za 2018. godinu 

 

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

Izmjene Proračuna za 2018. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.    

               

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja smanjeni za 3.412.115,97 kn, zbog 

neostvarenih pomoći i iznose 19.007.064,61 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine smanjeni za 2.222.034,03, čija se prodaja planira u slijedećoj godini, i iznose 

547.847,23 kn. Planirani rashodi poslovanja smanjeni su za 1.164.150,00 kn i iznose 

14.241.634,03 kn, a planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 

4.100.000,00 kn i iznose 5.267.465,97 kn, zbog toga što se planiraju u Proračunu za 2019. 

godinu. Planirani izdaci za financijsku imovine smanjeni su za 370.000,00 kn i iznose 

1.744.000,00 kn, a odnose se najvećim dijelom na financiranje izgradnje vodnih građevina i 

povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o. 

U II izmjene Proračuna za 2018. godinu uključen je i višak prihoda iz prošle godine u 

iznosu od 1.698.188,16 kn, tako da je planirani proračun ukupno smanjen za 5.634.150,00 kn 

i iznosi 21.253.100,00 kn. 

 

Istaknula je da je stavka rashoda VRTNI RADOVI PARK DOBRINJ u Programu gradnje 

objekata i uređaja, kapitalni projekt Uređenje javnih površina, za razliku od prijedloga 

proračuna povećana za 70.000,00 kn, a na prihodima povećana za 70.000,00 kn na 

komunalnom doprinosu. 

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene 

Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. 

godini. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 

općine Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 

općine Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

 



AD 5.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2018. godini. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   

općine Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine 

Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području 

općine Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području 

općine Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na 

području općine Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

AD 10. 

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine 

Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine 

Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

 

 

 



AD 11.  

Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine 

Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 

općine Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

AD 12.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 

otpadom za 2018. godinu 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 

otpadom za 2018. godinu. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 

općine Dobrinj u 2018. godini 

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

jednoglasno donose II. Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području općine 

Dobrinj u 2018. godini. 

 

 

AD 14.  

Prijedlog - Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 

Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Ratku Turčiću 

 

 Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da se temeljem Prijedloga Državnog 

izbornog povjerenstva RH donosi Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Ratku Turčiću, obzirom da nije u 

propisanom roku dostavio Državnom izbornom povjeenstvu RH godišnji financijski izvještaj 

za 2017. godinu. 

 

 

AD 15.  

Prijedlog - Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz  

Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Sanjinu Kirinčiću 

 

 Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da se temeljem Prijedloga Državnog 

izbornog povjerenstva RH donosi Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje 

financiranje iz Proračuna Općine Dobrinj vijećniku Sanjinu Kirinčiću, obzirom da nije u 

propisanom roku dostavio Državnom izbornom povjeenstvu RH godišnji financijski izvještaj 

za 2017. godinu. 

 

 

 

 

 

 



AD 16.  

Prijedlog - Odluka o vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade 

 

 Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke, na što se nadovezao 

načelnik Neven Komadina. 

 Povela se rasprava, te je predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić predložio da vrijednost 

boda „B“ za obračun komunalne naknade na području Općine Dobrinj bude u visini od 3,00 

kn po četvornom metru (m2) površine stambenog prostora u prvoj zoni Općine Dobrinj, što je 

Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo. 

 

 

AD 17.  

Prijedlog - Odluka o korištenju prostora u vlasništvu Općine Dobrinj 

 

 Načelnik Neven Komadina obrazložio je prijedlog Odluke, te istaknuo da se ovom 

Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na korištenje prostora u objektima u vlasništvu 

Općine Dobrinj dodijeljenih mjesnim odborima i ostali prostori, a prostori su Društveni dom 

Dobrinj, Društveni dom Gabonjin, Društveni dom Kras, Društveni dom Polje i Društveni dom 

Sužan. Povela se rasprava, te je zaključeno da se u popis prostora dodaju i Društvene 

prostorije Šilo. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 18.  

Prijedlog - Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

 

 Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke, te istaknula da je u 

postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i 

pravila povezanih sa slobodnim kretanjem osobnih podataka Općina Dobrinj obveznik 

primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

   

AD 19.  

Prijedlog - Odluka o izmjenama Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece u 

dječjim vrtićima 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke, te istaknula da se u 

Odluci o sufinanciranju troškova boravka djece u dječjim vrtićima  („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 29/18) članak 1. mijenja i glasi: 

„Ovom Odlukom uređuje se sufinanciranje troškova boravka djece s područja općine Dobrinj 

u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“ Krk, Područni vrtić Polje, dječjim vrtićima na 

području općine Dobrinj te dječjim vrtićima izvan područja općine Dobrinj u jasličkim i 

vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama.“.  

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

 

 

 



AD 20.  

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama 

 

 Načelnik Neven Komadina predlaže da se, obzirom da nisu izrađene procijene za 

predmetne nekretnine, o istima raspravlja na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.  

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog načelnika. 

 

 

AD 21.  

Informacije i prijedlozi 

21.1. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na radove na kanalizaciji, te iskazao 

nezadovoljstvo do sada izvedenim radovima, izvedeno je 25% radova. 

21.2.  Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se u narednom razdoblju izvršiti radovi na 

asfaltiranju place uz crkvu u Sv. Ivanu i asfaltiranju place uz dom Klanice – Tribulje. 

21.3. Vijećnica Ivančica Dunato napomenula je da 3. prosinca 2018.g. dolazi Sv. Nikola u 

Osnovnu školu Dobrinj. 

 

 

AD 22.  

Razno 

 

 

 

Zaključeno u 22,00 sata. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                  Sanja Lukarić,v.r.                                                                  Zoran Kirinčić,v.r. 

     


