
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/4 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 12. lipnja 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  18. sjednice Općinskog vijeća, održane 12. lipnja 2019. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Nikolina Jurić, Mladen Španjol, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić. 

 

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

načelnika) i Neven Knežević, odvjetnik Odvjetničkog društva Knežević i partneri j.t.d.. 

 

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 članovi Vijeća: Anita Bobovčan, Tomislav Saftić i Darko Strčić (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 Ratko Turčić predlaže da se prilikom izvođenja radova asfaltiranja u Čižićima, 

provjeri „posteljica“. 

  

      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 17. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Rješenje u upravnom postupku određivanja naknade za oduzetu imovinu,     

    KLASA:UP/I°-943-01/97-01/38, URBROJ:2170-10-01-19-95, 

3. Informacije i prijedlozi, 

4. Razno. 



AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

AD 2.  

Rješenje u upravnom postupku određivanja naknade za oduzetu imovinu,     

KLASA:UP/I°-943-01/97-01/38, URBROJ:2170-10-01-19-95 

 

 Načelnik Neven Komadina uvodno se osvrnuo  na predmetni postupak, te prepustio 

riječ Nevenu Kneževiću, odvjetniku Odvjetničkog društva Knežević i partneri j.t.d.. 

 Odvjetnik Neven Knežević obrazložio je Rješenje u upravnom postupku određivanja 

naknade za oduzetu imovinu  

 

Nakon odvjetnikovog obrazlaganja povela se rasprava. 

- Vijećnik Ratko Turčić napomenuo je da je tvrtka Tiha Šilo d.o.o. uložila sredstva za obnovu 

objekta, te će vjerojatno tražiti odštetu. 

- Odvjetnik Neven Knežević odgovorio je, da to, što se tiče tvrtke Tiha Šilo d.o.o., nije 

predmet rasprave Općinskog vijeća. 

- U raspravu se uključio zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić, istaknuo je, da je mišljenja da 

se Općina ne bi trebala žaliti na predmetno Rješenje, te smatra da ne bi trebalo ljudima 

uzimati nešto što je njihovo. 

- Nastavno u raspravi, vijećnica Nikolina Jurić istaknula je da se i ona protivi ulaganju žalbe, 

te da se smatra i narodnim zastupnikom odnosno predstavnikom, te da shodno tome zauzima 

takav stav utemeljen na mišljenju da se ne treba fizičkim osobama oduzimati njihovo privatno 

vlasništvo. 

- Vijećnica Ivančica Dunato također se nadovezala na mišljenje naprijed navedene vijećnice 

Nikoline Jurić, te se složila sa navedenim. 

- Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić sudjelovao je u raspravi i izrazio svoje mišljenje da se 

protivi ulaganju žalbe, te istaknuo zaštitu privatnog vlasništva. 

 

Nakon rasprave, Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić dao je na glasovanje slijedeće: 

Općina Dobrinj podnijeti će žalbu na Rješenje u upravnom postupku određivanja naknade za 

oduzetu imovinu, KLASA:UP/I°-943-01/97-01/38, URBROJ:2170-10-01-19-95. 

 

Općinsko vijeće glasovalo je s 5 glasova protiv i 3 suzdržana glasa, te je zaključeno da 

Općina Dobrinj neće podnositi žalbu na predmetno Rješenje. 

 

AD 3.  

Informacije i prijedlozi 

 

AD 4.  

Razno 

 

Zaključeno u 20,15 sati. 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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


