
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/2 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 13. ožujka 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  16. sjednice Općinskog vijeća, održane 13. ožujka 2019. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Šamanić, Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Anita Bobovčan, Mladen Španjol, 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) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj).  

 

 

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

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

pitanja. Također, ističe da je sjednica, na prijedlog Primorsko-goranske županije, sukladno 

odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, radi hitnoće donošenja predmetnog 

Zaključka sazvana telefonskim putem.  

 

1. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na problem vožnje autobusa koji prevozi školsku djecu, te 

ističe da već dva tjedna dolazi mali autobus u kojem nema dovoljno mjesta za svu djecu, te su 

prisiljena stajati.  

- Načelnik Neven Komadina odmah je telefonskim putem kontaktirao voditelja poslovnice 

Autotransa u Krku g. Dejana Ilijića, koji je odgovorio da će ujutro provjeriti navedeno. 

2. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li će se nastaviti radovi na rivi u Čižićima.  

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Općina Dobrinj dobila sredstva Ministarstva 

mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 550.000,00 kn za „Sanaciju rive i obalnog dijela 

van lučkog područja – naselja Čižići, temeljem Javnog poziva Ministarstva mora, prometa i 

infrastrukture za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi u 

2019. godini. Navodi da je troškovnik izrađen, te da će se preostali iznos potreban za 



završetak radova osigurat u Proračunu Općine nakon usvajanja I. Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Dobrinj za 2019.g. na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća. 

3. Vijećnik Ratko Turčić napominje da je asfaltirana cesta od Čižića prema Rudinama na 

jednoj strani sužena. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti. 

4. Vijećnik Ratko Turčić navodi da izvođači radova na kanalizacijskom sustavu nasipavaju 

zemlju na ulazu u Čižiće, kod prvih zgrada. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se radi o privremenom deponiju koji služi 

izvođačima radova na izgradnji Sustava javne odvodnje u Čižićima, te će se materijal 

otkloniti do početka turističke sezone. 

5. Vijećnik Ivan Šamanić pita da li se mogu odvojiti brojila el. energije župnog ureda i bivše 

škole u Rasopasnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se HEP-ODS d.o.o. poslati zahtjev za 

odvajanjem brojila.   

6. Vijećnik Alen Šamanić daje primjedbu na posljedice radova koje je izvodio HEP- ODS 

d.o.o., tj. ostavljene su rupe na dijelovima ceste Kras – Sv. Ivan. 

- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se upozorit  HEP- ODS d.o.o.. 

7. Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje na rupu (vododerina) na dijelu ceste, tj. raskrižja Meline 

– Čižići, te predstavlja opasnost za pješake. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto sanirati. 

8. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li je moguće zamjeniti postojeće golove na igralištu u 

Melinama obzirom da su dotrajali. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isti zamjeniti. 

 

Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 3. „Prijedlog – 

Odluka o raspolaganju nekretninama“ briše, prijašnja AD 4. postaje AD 3., a AD 5. postaje 

AD 4.. 

 

      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 15. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Zaključak o utvrđivanju lokacije za smještaj Projekta lječilišno-        

    turističkog kompleksa „Meline“, 

3. Informacije i prijedlozi, 

4. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća 

 

Vijećnik Darko Strčić uočio je pogrešku u AD 2. gdje umjesto „...300,00 kn...“ treba 

stajati „..180,00 kn..“.Također, vijećnik moli pojašnjenje dijela zapisnika u odnosu na 

utvrđene popuste za hrvatske branitelje u odluci o komunalnom doprinosu. 

 Predsjednik Vijeća daje obrazloženje te predlaže na glasovanje zapisnik sa 15. 

sjednice Općinskog vijeća. Utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen. 

 

 



AD 2.  

Prijedlog – Zaključak o utvrđivanju lokacije za smještaj Projekta lječilišno-     

turističkog kompleksa „Meline“ 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je predmetni Zaključak, povela se rasprava o 

istom, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo slijedeći Zaključak –  

Utvrđuje se lokacija za smještaj odnosno izgradnju i realizaciju Projekta lječilišno – 

turističkog kompleksa „Meline“. Predmetna lokacija se nalazi na dijelu nekretnine 

zemljišnoknjižnih oznaka z.č. 1839/, k.o. Sužan, na lokalitetu Plišivica, a koja se nalazi uz 

jugo-istočni rub naselja Čižići. Nekretnina je u vlasništvu Općine Dobrinj. 

 
 

AD 3. 

Informacije i prijedlozi 

3.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o produženju roka na izvođenju radova na 

sustavu javne odvodnje do lipnja 2021. godine, a razlog je polaganje DTK infrastrukture.  

 

 

AD 4. 

Razno 

4.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su Udruga veterana Domovinskog rata, 

Podružnica Dobrinj i Mjesni odbor Dobrinj, dana 9. ožujka 2019. g. održali akciju čišćenja na 

području Dobrinja, što smatra vrlo pohvalnim.  

4.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o sastanku održanom 11. veljače 2019.g. 

na kojem su prisustvovali predstavnici Lovne jedinice Fazan Dobrinj, načelnik Općine 

Dobrinj i predstavnici stočara – Uduge Eko liburnija, a tema sastanka bila je šteta na stoci 

počinjena od strane divljači. Dogovorena je zajednička radna akcija u kojoj će sudjelovati 

lovci, stočari i dobrovoljno vatrogasno društvo, za 10. ožujka 2019.g. u Sulinju, gdje će se 

sjeći prosjeci koji će služiti lovcima za lov na čaglja. 

 

 

Zaključeno u 20,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

 


