
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/9 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 19. prosinca 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  14. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. prosinca 2018. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,30 sati. 

 

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

Šamanić, Nikolina Jurić, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić. 

 

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

načelnika). 

 

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

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

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

 

Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić i Mladen Španjol (opravdali 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. 

 

1. Vijećnik Alen Šamanić napominje da je održan zbor mještana Klanica – Tribulja, na kojem 

je dat prijedlog za postavljanje „ležećih policajaca“ na području Klanica – Tribulja. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotrit mogućnost istog, odnosno ispitati 

uvjeti. 

2. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li postoji mogućnost postavljanja pješačkog prijelaza kod 

pekare u Čižićima. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je to županijska cesta, što znači da oni moraju dati 

suglasnost na isto, a prije suglasnosti razmotriti da li uopće postoje uvjeti. 

3. Vijećnik Ivan Šamanić pita da li postoji mogućnost da se zamjeni postojeća božićna 

dekoracija. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je isto u Proračunu za 2019. godinu. 

4. Vijećnik Ratko Turčić ukazuje na problem prekopa na cesti u Sv. Vidu. 



- Načelnik Neven Komadina odgovara da će kontaktirat Županijsku upravu za ceste PGŽ da 

sanira navedeno. 

 

Predsjednik Vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 21. mijenja i 

glasi „Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama“, AD 22. mijenja i glasi „Prijedlog - 

Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta 

Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – povećanje učinkovitosti 

javne rasvjete“, dodaje se AD 23. „Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja 

radova u 2019. godini“, prijašnja AD 21. postaje AD 24., a AD 22. postaje AD 25.. 

 

 

      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 13. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i    

    2021. godinu s Planom razvojnih programa, 

3. Prijedlog – Plan nabave za 2019. godinu, 

4. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu, 

5. Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. godini, 

6. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine       

    Dobrinj u 2019. godini, 

7. Prijedlog – Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini, 

8. Prijedlog – Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019.     

    godini, 

9. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

    2019. godini, 

10. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u  

      2019. godini, 

11. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine  

      Dobrinj u 2019. godini, 

12. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine  

      Dobrinj u 2019. godini, 

13. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine   

      Dobrinj u 2019. godini, 

14. Prijedlog – Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u     

      2019. godini, 

15. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u  

      2019. godini, 

16. Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2019.   

      godinu, 

17. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju    

      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2019. godinu, 

18. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2019. godinu,  

19. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje      

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini, 

20. Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine    

      Dobrinj u 2019. godini, 



21. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama, 

22. Prijedlog – Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za   

      financiranje projekta Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora    

      energije – povećanje učinkovitosti javne rasvjete, 

23. Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini, 

24. Informacije i prijedlozi, 

25. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i  

2021. godinu s Planom razvojnih programa 

Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog 

Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu, te navela da Proračun za 2019. godinu iznosi 

25.010.750,00 kn. 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2019. 

godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.  

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna 

Općine Dobrinj za 2019. godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu s Planom razvojnih 

programa jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – Plan nabave za 2019. godinu 

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

jednoglasno donosi Plan nabave za 2019. godinu. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu 

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

jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. godini, 

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

jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

 

 

 



AD 6.  

Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      

Dobrinj u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini 

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

jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 

2019. godini. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2019. godini. 

 

 

AD 11.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj 

u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

 

 

 

 



AD 12.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 

2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj 

u 2019. godini. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2019. 

godini. 

 

 

AD 14.  

Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u  2019. 

godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2019. 

godini.    

 

 

AD 15.  

Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2019. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2019. godini. 

 

 

AD 16.  

Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2019. 

godinu 

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

jednoglasno donosi Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2019. 

godinu. 

    

 

AD 17.  

Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području općine Dobrinj za 2019. godinu 

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

jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju   

uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

 

 



AD 18.  

Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2019. godinu 

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

jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 19.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 20.  

Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

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

jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva za 2019. godinu. 

 

 

AD 21.  

Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama 

 

 Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je zaprimljen prijedlog odvjetnice Ivane 

Pajalić Oršić ovlaštene za zastupanje Katice Brnobić iz Rijeke, za pokretanje ostavinskog 

postupka. Katica Brnobić iz Rijeke, vlasnica je kuće sagrađene na k.č. 510/1G  k.o. Dobrinj, a 

koja se nalazi u Krasu. U međi s predmetnom nekretninom, na k.č. 510/2G k.o. Dobrinj, 

nalazila se kuća u nizu, koja danas predstavlja ruševinu i od koje prijeti opasnost urušavanja 

na nekretninu u vlasništvu Katice Brnobić. Obziro da se je pokušalo pronaći vlasnika 

predmetne nekretnine, ali bezuspješno, očito je da se radi o ostavinskoj imovini bez 

nasljednika, ošasnoj imovini, te se predlaže da Općina Dobrinj pokrene ostavinski postupak, 

kako bi stekla vlasništvo iste, a Katica Brnobić zainteresirana je da po uknjižbi predmetne 

nekretnine na Općinu Dobrinj istu kupi, kako bi mogla sanirati istu. 

 Općinsko vijeće je nakon rasprave,  jednoglasno prihvatilo Prijedlog za pokretanje 

ostavinskog postupka. 

 

 

AD 22. 

Prijedlog – Odluka o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 

financiranje projekta Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije 

– povećanje učinkovitosti javne rasvjete 

 

 Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da će 

se Općina Dobrinj zadužit uzimanjem kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za 

financiranje kapitalnog projekta utvrđenog Proračunom Općine Dobrinj za 2019. godinu, 

Program 1017 Energetski razvoj, Kapitalni projekt K101705 Promicanje energetske 

učinkovitosti i obnovljivih izvora energije – povećanje učinkovitosti javne rasvjete. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 



 

 

AD 23.  

Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2019. godini 

 

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o privremenoj 

zabrani izvođenja radova u 2019. godini. Istaknuo je da je Turističko vijeće TZO Dobrinj na 

sjednici održanoj 7.12.2018.g. raspravljalo o istom, te uputilo mišljenje Općinskom vijeću da 

se radovi ne izvode u vremenskom razdoblju od 7. lipnja do 9. rujna 2019.g. Povela se kratka 

rasprava u kojoj se Općinsko vijeće nije složilo s mišljenjem Turističkog vijeća, već je 

prihvatilo prijedlog Odluke s 8 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom. 

 

 

AD 24. 

Informacije i prijedlozi 

24.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je ove godine dodijeljeno ukupno 55 

stipendija, te će se 28. prosinca 2018.g. održati svečani prijem i dodjela stipendija za učenike i 

studente. 

25.1. Općinski načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji 

koncert koji će se održati 26. prosinca 2018.g. u prostorijama osnovne škole, na prigodno 

druženje koje će se održati 27. prosinca 2018. g., kao i na ispraćaj stare godine u Klimno, 

humanitarnog karaktera, u organizaciji Mjesnog odbora Klimno i Općine Dobrinj. 

 

 

AD 25.  

Razno 

25.1. Općinski načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom 

radu i suradnji tijekom 2018. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i 

jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela.  

Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić. 

 

 

 

Zaključeno u 21,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

 

 


