
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/20-01/1 
URBROJ: 2142-04-01-20-3 
Dobrinj, 28. veljače 2020. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  24. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. veljače 2020. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 18,30 sati. 

 

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

Šamanić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić. 

 

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Bojan Bilić,d.i.a. (izrađivač Plana PLAN 21 

d.o.o. Rijeka). 

 

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: Mladen Španjol (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 Ratko Turčić ukazuje na problem prekopa na cestama. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao Županijsku upravu za ceste PGŽ koja 

je obećala sanirati postojeće prekope.  

2. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na stablo u Dobrinju (lokacija „Ogreni“) nagnuto prema 

cesti i postoji mogućnost urušavanja. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti. 

3. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se označiti linije parkinga u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto izvesti. 

4. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se ovo ljeto vršiti naplata parkinga. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će uskoro biti objavljen natječaj za parking 

automate. 

5. Vijećnica Nikolina Jurić pita za strategiju uređenja plaža u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da ista nije napravljena.  



6. Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje na problem osipavanja šetališta Meline („Štrada“). 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti. 

7. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na kvar navodnjavanja zelenih površina kod crkvice u 

Klimnu. 

- Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić odgovara da će se u dogovoru s Ponikve d.o.o. Krk riješiti 

navedeni problem. 

8. Vijećnik Darko Strčić pita za Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je održan sastanak u Zavodu za prostorno uređenje, 

te dao informaciju o istom. Naveo je da će se kroz Plan sagledat nova lokacija za lječilište 

Meline. 

9. Vijećnik Ratko Turčić pita da li se može sanirati štirna kod crkve u Županjama. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se napraviti troškovnik.  

 

      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 23. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja  UPU 9 - 

građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac), 

3. Prijedlog - Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Dobrinj, 

4. Prijedlog - Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Dobrinj, 

5. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima, 

6. Prijedlog - Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri otpisa potraživanja 

Općine Dobrinj, 

7. Prijedlog - Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2020. 

godinu, 

8. Prijedlog - Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području 

Općine Dobrinj za razdoblje od 2020. do 2023. godine. 

      9.   Informacije i prijedlozi, 

     10.  Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja  UPU 9 - građevinskog 

područja K-4 Brestovica (Gostinjac) 

 

 Načelnik Neven Komadina pozdravio je prisutnog g. Bojana Bilića, d.i.a., i ukratko se 

osvrnuo na Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja  UPU 9 - građevinskog 

područja K-4 Brestovica (Gostinjac), te dao riječ g. Bojanu Biliću, d.i.a.. 



G. Bojan Bilić uvodno je istaknuo da se Planom definira osnovna organizacija 

prostora kao i zaštita prirodnih vrijednosti te korištenje i namjena površina. 

Površine javnih i drugih namjena u obuhvatu Plana razgraničene su kao površine 

planirane poslovne namjene, infrastrukturne površine i površine zaštitnog zelenila. 

 Nakon razlaganja povela se kratka rasprava, nakon čega je Općinsko vijeće 

jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

AD 3.  

Prijedlog - Statutarna odluka o izmjeni Statuta Općine Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da  je 1. 

siječnja 2020. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te je sukladno odredbi članka 16. Zakona, Općina 

Dobrinj dužna uskladiti odredbe Statuta s izmjenama Zakona. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 4. 

Prijedlog - Poslovnička odluka o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

izmjene i dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.  

 

 

AD 5.  

Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine izmjene i 

dopune Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo  Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o porezima. 

 

 

AD 6. 

Prijedlog - Odluka o kriterijima, mjerama i proceduri otpisa potraživanja Općine 

Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom 

Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i procedura otpisa potraživanja od strane Općine Dobrinj i 

odnosi se na potraživanja s osnove javnih davanja čije je utvrđivanje, naplata i nadzor prema 

posebnim propisima u nadležnosti Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

AD 7. 

Prijedlog - Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2020. 

godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog, te istaknula da se donosi  Plan 

davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2020. godinu, kojim Općina Dobrinj planira 

dati koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 



AD 8. 

Prijedlog - Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine 

Dobrinj za razdoblje od 2020. do 2023. godine 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog, te istaknula da se donosi 

Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za razdoblje od 

2020. do 2022. godine, kojim Općina Dobrinj planira dati koncesiju za obavljanje 

dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 9.  

Informacije i prijedlozi 

9.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o održanom sastanku u Hrvatskim 

cestama, tj. prezentaciji Prostorno-prometno-građevinske studije cestovne mreže na otoku 

Krku. 

9.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je u Mošćeničkoj Dragi Općina Dobrinj 

potpisala Sporazum s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture o sufinanciranju „Sanacije 

postojećih rivica van lučkog područja u naselju Šilo“ u 2020. godini. 

9.3. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da će se krenuti s projektom „Igralište Čižići“. 

9.4. Načelnik Neven Komadina i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pohvalili su Karnevalske 

udruge „Optimisti“ i „Kataroška“ na uloženom trudu i zalaganju, kao i organizaciji dviju 

dječjih reduta. 

 

 

AD 10.  

Razno 

10.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je zaprimljen e-mail TRAVEL.IN 

TURISTIČKE AGENCIJE, vl. Maše Frković iz Polja o smeću uz prometnice na području naše 

općine, te naveo da je po tom pitanju kontaktirao predstavnike Županijske uprave za ceste 

PGŽ, kao i ravnateljicu Hrvatskih cesta, obzirom da je čišćenje prometnica u njihovoj 

nadležnosti, međutim komunalno društvo KOMUN d.o.o. je očistilo jedan dio prometnice. 

10.2. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na sve veći problem s pojavom čagljeva na otoku 

Krku, o čemu se danas raspravljalo u Baški na sastanku sa predstavnicima Županije i 

stočarima Baške i Vrbnika. 

10.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se u mjesecu svibnju održati izbori za 

članove Vijeća Mjesnih odbora. 

 

 

 

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. 

 

 


