
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/5 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 25. srpnja 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  19. sjednice Općinskog vijeća, održane 25. srpnja 2019. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Ivančica Dunato, 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) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj). 

 

Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Mladen Španjol 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 daje primjedbu na postavljene usporivače prometa u Čižićima tzv. 

„ležeće policajce“, pita tko je to odobrio. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je odluka njegova, navodi da se na tom dijelu nalazi 

kupalište i prisutna je velika koncentracija ljudi, te smatra da taj dio ceste predstavlja opasnost 

za pješake. 

- Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se u zimskom razdoblju „ležeći policajci“ uklone s 

prometnice, na što je načelnik Neven Komadina odgovorio da se može razmotriti isto. 

2. Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Kirinčić ukazuje na problem u Klimnu, a to je 

skretanje za „Komorišku“ gdje većina vozača krivo skreće, misleći da je to glavna cesta koja 

vodi prema centru mjesta, stoga predlaže da se postavi prometni znak koji označava glavnu 

cestu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će postavit predmetni znak. 



3. Vijećnica Anita Bobovčan daje primjedbu da se na Placi u Dobrinju parkiraju auti, npr. 

kombi agencije Aurea iz Krka parkira se i ostaje duže vrijeme, zašto se to dozvoljava. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se dogodi iznimka da se pojedinci ne obaziru kad 

im pripadnici Prometne jedinice mladeži ukažu na zabranu, međutim do sada nije bilo 

nikakvih problema u svezi s time, smatra da  „Prometna jedinica mladeži“ dobro obavlja 

posao. 

4. Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje na problem nesnosnog mirisa fekalija na plaži ispred 

ugostiteljskog objekta „Tamaris“ u Čižićima i pita da li se je nešto poduzelo, da li se mogu 

začepiti te cijevi. Navodi da je bilo slučajeva pojave kožnih alergija i povraćanja kod djece. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Državnom inspektoratu, PJ Rijeka poslano više 

prijava, sukladno kojima inspektorat nit je postupio, nit je Općini poslan odgovor na iste. 

- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić navodi da bi se, dok nema kanalizacije, mogla stavit 

mehanika, priključili bi se objekti na istu, što bi pomoglo u rješavanju navedenog problema. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se u dogovoru s Ponikve voda d.o.o. Krk i 

Hrvatskim vodama, razmotrit mogućnost istog. 

5. Vijećnik Ratko Turčić pita da li postoji mogućnost da se kao zaštita postavi žica na 

prostoru gdje se nalazi stolni tenis u Sv. Vidu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će upit proslijediti na KOMUN d.o.o.. 

6. Vijećnica Anita Bobovčan predlaže da se u dječjem parku u Čižićima posadi neko stablo, 

murva ili sl. 

 

Predsjednik Vijeća navodi da se iz dnevnog reda brišu AD 2. i AD 6., tako da AD 3. 

postaje AD 2.,  AD 4. postaje AD 3., AD 5. postaje AD 4., AD 7. postaje AD 5., AD 8. 

postaje AD 6. i AD 9. postaje AD 7.. 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je razlog brisanja točaka dnevnog reda, AD 2. 

se briše iz razloga što nije pristigao niti jedan prijedlog o dodjeli javnog priznanja, a AD 6. se 

briše obzirom da sukladno članku 52. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 

153/09, 90/11, 56/13, 154/14 , 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Odluku donosi javni 

isporučitelj vodnih usluga. 

 

 

      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 18. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa    

    Zakonom o prostornom uređenju,  

3. Prijedlog - Odluka o komunalnom redu, 

4. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području   

    općine Dobrinj, 

5. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim  

    stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Primorsko-goranske županije     

    Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin od srpanj 2019. – na znanje  

6. Informacije i prijedlozi, 

7. Razno. 

 

 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=329
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=329
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=330
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=330
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=331
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=331
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1693
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1693
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17440
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17440
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17717
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=17717
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=26191


AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Odluka o izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa   

Zakonom o prostornom uređenju 

 

 Načelnik Neven Komadina uvodno se osvrnuo na predmetnu Odluku, te je u nastavku 

pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom Odlukom 

pristupa izradi usklađenja Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj („Službene novine 

Primorsko-goranske županije“ broj 24/08 i 7/09) sa člankom 201. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19). 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog - Odluka o komunalnom redu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, nakon čega se povela 

rasprava, te je zaključeno da se članak 20. mijenja na način da se u istom dodaju odredbe o 

načinu i rokovima provedbe pa isti sada glasi:“Ukoliko vlasnici i korisnici nekretnina ne 

postupaju sukladno odredbama ovog članka, a to ne učine ni na pisani zahtjev komunalnog 

redara, to će na trošak obveznika postupanja, temeljem naloga Upravnog odjela, učiniti 

ovlaštena pravna ili fizička osoba“. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području 

općine Dobrinj 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke i objasnio pojedine 

odredbe. Povela se kratka rasprava, te je zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo da se 

prilikom izrade nove Odluke o uređenju prometa razmotri mogućnost uvođenja 

jednosmjernog prometovanja ulicom od gornjeg ulaza u Dobrinj, te ukazuje da se obrati 

pozornost na prostor kod trgovine. 

Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog. 

 

 

AD 5.  

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim 

stadionima i igralištima u vlasništvu JLS na području Primorsko-goranske županije     

Državnog ureda za reviziju, Područni ured Pazin od srpanj 2019. – na znanje  

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured 

Pazin u razdoblju od 3. prosinca 2018. do 17. srpnja 2019. godine, na temelju odredbi Zakona 



o Državnom uredu za reviziju obavio reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja 

nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području 

Primorsko-goranske županije, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje. 

 

 

AD 6.  

Informacije i prijedlozi 

6.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će Općina Dobrinj učenicima Osnovne škole 

„Omišalj“, Područna škola Dobrinj koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj 

osigurati  radne bilježnice, zbirke zadataka iz matematike (za učenike 1.-4. razreda), radni 

materijali za tehničku kulturu i likovne mape za učenike 1.-4. razreda. 

Učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj 

sufinancirat će se kupovina udžbenika i školskog pribora za šk. godinu 2019./20., na način da 

će se utvrđeni novčani iznos, od 500,00 kn (petstotinakuna) po učeniku odnosno 800,00 kn 

(osamstotinakuna) po učeniku samohranog roditelja, isplatiti po pojedinačnom zahtjevu. 

6.2. Načelnik Neven Komadina ukratko se osvrnuo na projekt izgradnje kanalizacijskog 

sustava. 

6.3. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike da svojom prisutnošću uveličaju 

predstojeće Dane Općine Dobrinj. 

6.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Područni vrtić „Katarina Frankopan“ u 

Polju, izdao slikovnicu „Šetala se Jelica i Ive“, u čijem su osmišljavanju i izradi sudjelovala 

djeca i odgojiteljice. 

 

 

AD 7.  

Razno 

7.1. Vijećnik Ratko Turčić pitao je za novosti o projektu „Lječilišta Meline“. 

- Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je 10. srpnja 2019.g. održan sastanak vezano za 

aktivnosti na pripremi projekta „Lječilišta Meline“, na kojem su donijeti slijedeći zaključci: 

- Općina Dobrinj će pokrenuti aktivnosti u pogledu pronalaženja investitora, 

- Ugovoriti i koordinirati izradu Prostorno-programskog rješenja za lječilište na novoj 

lokaciji, 

- Obavijestiti Općinu Dobrinj o statusu upisa pomorskog dobra na području plaže u uvali 

Soline, 

- Inicirati pokretanje odgovarajućih postupaka za utvrđivanje i upis granice pomorskog dobra. 

 

 

Zaključeno u 21,00 sat. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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


