
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/17-01/4 

URBROJ: 2142-04-01-17-3 

Dobrinj, 28. srpnja 2017. godine  

  

 

     

ZAPISNIK 

 
s  2. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. srpnja 2017. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 20,00 sati. 

 

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Tomislav Saftić, 

Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Sanjin Kirinčić, Ratko Turčić, Anita Bobovčan i Mladen 

Španjol. 

 

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

načelnika). 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine). 

 

Odsutni članovi Vijeća: Darko Strčić (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. 

 

1. Vijećnik Mladen Španjol pita zašto se ne naplaćuje parking na parkiralištu u Melinama. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da se ne naplaćuje iz razloga što policija traži 

posebnu suglasnost za naplaćivanje parkinga, te napominje da je već u pripremi izrada 

projekta za parkirališta. 

2. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na veliki problem oko parkiranja vozila u Dobrinju 

tijekom ljetnih mjeseci, te predlaže da se donese Odluka kojom bi se isto reguliralo. 

3. Vijećnik Ivan Šamanić ukazuje na problem parkiranja privatnih vozila na javnim 

površinama u Rasopasnu. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da mnogi iznajmljivači apartmana nemaju 

svoje parkiralište za goste te stoga koriste javne površine. 



4. Vijećnica Anita Bobovčan predlaže da se pokuša sa Lučkom upravom Krk dogovoriti 

uređenje zelene površine na lokaciji mula - lukobrana u Čižićima. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da Županijska lučka uprava Krk smatra da to 

nije u njihovoj nadležnosti. 

- Vijećnica Nikolina Jurić nadovezala se na tu temu, te ukazala na problem nebrige Lučke 

uprave Krk o pomorskom dobru u njihovoj nadležnosti - neuređene zelene površine, 

propadanje rive u Klimnu. Predlaže da se održi sastanak sa nadležnima iz Lučke uprave kako 

bi se što prije riješio predmetni problem. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da se trenutno nema sa kime dogovorit 

sastanak obzirom da još nije izabran novi ravnatelja ŽLU Krk. 

Povela se poduža rasprava o istom, te je donijet zaključak da se uputi dopis prema svim 

Općinskim vijećima otoka Krka i Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka, kako bi 

zajednički nastupili prema ŽLU Krk i ukazali na problematiku. 

5. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se sanira prekop u Čižićima nastao prilikom izvođenja 

radova na priključenja vode za tuševe. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da će se isti sanirati. 

6. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li je Mjesni odbor Čižići uputio dopis prema Općini u 

vezi uređenja igrališta u Čižićima. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da je zaprimljen dopis MO Čižići i Društva za 

športsku rekreaciju Čižići sa kojima je održan i sastanak u Čižićima na temu izgradnje 

sportsko-rekreativnih sadržaja, te napominje da je potrebno izraditi idejni projekt. 

7. Vijećnica Nikolina Jurić napominje da lučki kapetan u Šilu ne radi subotom.  

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da za sada ne, obzirom da još nemaju svoj 

prostor. 

 

Predsjednik Vijeća  predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 4. Prijedlog – 

Odluka o  raspolaganju nekretninama briše, te se zamijenjuje točkom Zamolba OŠ OMIŠALJ 

– PŠ DOBRINJ  za financiranje produženog boravka te nastave informatike u PŠ Dobrinj. 

 

      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 Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS 

otoka Krka na provedbi projekta, 

3. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2017. godinu, 

4. Zamolba OŠ OMIŠALJ – PŠ DOBRINJ  za financiranje produženog boravka te 

nastave informatike u PŠ Dobrinj, 

5. Informacije i prijedlozi, 

6. Razno. 

 

 

 

 

 

 



 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 

 

 Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa Konstituirajuće sjednice Općinskog 

vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – Odluka o prihvaćanju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i 

pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS 

otoka Krka na provedbi projekta 

 

 Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je predmetna Odluka već privaćena 

na 17. sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.5.2015. godine, međutim izmjenjena je točka 1.  

u članku 3. te je stoga Odluka ponovo data Općinskom vijeću na usvajanje. 

 

 Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2017. godinu 

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih 

priznanja Općine Dobrinj za 2017. godinu, te naveo da se za naročite zasluge u razvoju 

ugostiteljstva te za izniman doprinos promociji Općine Dobrinj, dodjeljuje nagrada Općine 

Dobrinj za životno djelo gđi. Zori Fugošić. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

Općinski načelnik Neven Komadina napomenuo je da će se na svečanoj sjednici 

dodijeliti i četiri zahvalnice i to: Veroniki Kirinčić, za ostvarene vrhunske rezultate u 

sportskom ribolovu na moru i doprinos promociji općine Dobrinj, Ivani Galante, za osvojeno 

1. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u veslanju kategorija mlađa kadetkinja – dvojac na pariće i 

doprinos promociji općine Dobrinj, Danielu Dudi, za osvojeno 1. mjesto na Kadetskom 

pojedinačnom prvenstvu Hrvatske u šahu i doprinos promociji općine Dobrinj, te Marku 

Sršiću, za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja u PŠ Dobrinj. 

 

AD 4. 

Zamolba OŠ OMIŠALJ – PŠ DOBRINJ  za financiranje produženog boravka te nastave 

informatike u PŠ Dobrinj 

 

Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da OŠ Omišalj – PŠ Dobrinj moli   

financiranje produženog boravka, nastave informatike u PŠ Dobrinj i povećanje naknade za 

voditelja, te je razložio plan financiranja istog. Ukupni iznos potreban za realizaciju ovih 

projekata iznosio bi 114.850,00 kn godišnje, što pojedinačno iznosi: - 2.369,72 kn mjesečno 

za učitelja informatike, - 9.570,95 kn mjesečno za učitelja u produženom boravku, - 1.465,00 

kn mjesečno za kuhara u produženom boravku, - 1.465,00 kn mjesečno za voditelja škole.

  



Općinsko vijeće raspravljalo je o istom te jednoglasno prihvatilo inicijativu za 

produženi boravak, uz uvjet da se do kraja prvog polugodišta vodi evidencija o dnevnom 

prisustvu učenika (predbilježeno 16 učenika) te da učiteljica dostavi Općini Izvješće o istom. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo i uvođenje izbornog programa Informatike, 

kao i povećanje naknade za voditeljstvo škole. 

 

 

AD 5.  

Informacije i prijedlozi 

5.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je u Zagrebu, 26. srpnja 2017.g. 

potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na području otoka Krka“ između Ministarstva zaštite okoliša i energetike, 

Hrvatskih voda, Grada Krka i JLS otoka Krka, te  napomenuo da se u listopadu očekuje 

početak radova u naseljima Šilo, Klimno, Soline i Čižići. Položit će se i optika do svake kuće. 

5.2. Općinski načelnik Neven Komadina dao je informacije sa 1. sjednice Koordinacije Grada 

Krka i Općina otoka Krka koja je održana 12. srpnja 2017. godine u Omišlju, te se posebno 

osvrnuo na točku – Primjena nove Uredbe o gospodarenju otpadom, na sustav gospodarenja 

otpadom otoka Krka, kojom će se regulirati sustav naplate komunalnog otpada.  

 

 

AD 6. 

Razno 

6.1. Vijećnik Ratko Turčić pita dali postoji mogućnost da se financijski pomogne Slavku 

Mihajiću, vlasniku brodograđevnog obrta „Leut“ iz Solina, za sanaciju radione koja je 

nedavno izgorila u požaru. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da se mora provjeriti dali postoji zakonska 

mogućnost o isplati sredstava za isto.  

6.2. Općinski načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike da svojom prisutnošću uveličaju 

predstojeće Dane Općine Dobrinj. 

 

 

 

Zaključeno u 22,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                         

   Tajnica Općine                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

          


