
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/17-01/6 

URBROJ: 2142-04-01-17-3 

Dobrinj, 5. prosinca 2017. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  4. sjednice Općinskog vijeća, održane 5. prosinca 2017. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Darko Strčić, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Ratko Turčić, Sanjin Kirinčić Anita Bobovčan. 

 

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

načelnika).  

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić 

(pročelnica JUO). 

 

Konstatira se da je sjednici prisustvovao građanin obzirom da je sjednica otvorena za javnost. 

 

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 pita kako će se odvijati radovi na kanalizaciji. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da su radovi na kanalizacijskom sustavu započeli u 

naselju Soline, pojedine dionice u naseljima Klimno i Šilo započet će početkom iduće godine, 

dok će se u naselju Čižići s radovima započeti nakon turističke sezone. 

 

      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 3. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini, 



3. Prijedlog – Odluka o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice za miješani    

    komunalni otpad na lokaciji Treskavac, 

4. Prijedlog – Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj, 

5. Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i     

    zdravstvenu zaštitu, 

6. Prijedlog – Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja  

    ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama, 

7. Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih   

    stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću     

    Općine Dobrinj u 2018. godini, 

8. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama, 

9. Informacije i prijedlozi, 

10. Razno. 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2018. godini 

 

       Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o privremenoj 

zabrani izvođenja radova u 2018. godini. Istaknuo je da je Turističko vijeće TZO Dobrinj na 

sjednici održanoj 1.12.2017.g. raspravljalo o istom, te uputilo mišljenje Općinskom vijeću da 

se radovi ne izvode u vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 3. rujna 2018.g. Povela se 

kratka rasprava, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo prijedlog Odluke s 9 glasova „za“, 1 

„protiv“ i 1 „suzdržanim“ glasom. 

 

 

AD 3. 

Prijedlog – Odluka o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice za miješani  

komunalni otpad na lokaciji Treskavac 

 

 Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da 

obveza Općine Dobrinj iznosi 403.280,91 kn koja će se sredstva osigurati u Proračunu za 

2018. godinu. 

  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

AD 4. 

Prijedlog – Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj 

 

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

mrvozornike za područje općine Dobrinj imenuju Mladen Španjol, dr.med. i Alemka 

Žic,dr.med. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 



AD 5. 

Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i    

zdravstvenu zaštitu 

 

 Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da se za 

članove Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu predlažu: 

 

1. Ivančica Dunato, predsjednik 

2. Marina Pavačić, član 

3. Tonica Brnić, član 

4. Tatjana Radivoj, član 

5. Draženka Justinić, član 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 6. 

Prijedlog – Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja 

ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama 

 

 Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da se u 

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja 

nekretninama imenuju: 

 

1. Zoran Kirinčić, 

2. Zdenko Kirinčić, 

3. Ivančica Dunato, 

4. Mladen Španjol, 

5. Sanja Lukarić. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 7. 

Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću    

Općine Dobrinj u 2018. godini 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 8. 

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresirane 

stranke predlaže prodaja nekretnine na način kako slijedi: nekretnina u suvlasništvu Općine  i 

to: dio z.č. 3467/50 k.o. Soline, ukupno 431 m2. 



Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 27. studenog 2017. 

godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 3467/50, ukupno 431 m2, k.o. Soline, u 

iznosu od 70,09 €/m2 odnosno 530,00 kn/m2, ukupno 30.207,50 € odnosno 228.430,00 kn.   

  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 9. 

Informacije i prijedlozi 

9.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je OŠ OMIŠALJ dostavila zamolbu za 

financiranjem stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila logopeda, za što je 

Općina Dobrinj osigurala sredstva u Proračunu. 

9.2. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je 22. studenog 2017.g. održana 

svečanost obilježavanja početka radova na Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja 

otpadnih voda na području otoka Krka, na kojoj je prisustvovao i ministar zaštite okoliša i 

energetike Tomislav Ćorić. 

9.3. Općinski načelnik Neven Komadina dao je informaciju sa sjednice Koordinacije Grada 

Krka i Općina otoka Krka, na kojoj se između ostalog raspravljalo o Prijedlogu Zakona o 

financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te je Koordinacija 

nezadovoljna novim Prijedlogom Zakona uputila dopis resornom ministarstvu. 

9.4. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je 3. studenog 2017.g. u Rijeci 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprava za otoke, organiziralo 

sastanak na temu „Nova politika razvoja otoka“ kojem je nazočila ministrica Gabrijela Žalac 

sa suradnicima, te se između ostalog raspravljalo o novom Zakonu o otocima. 

9.5. Općinski načelnik Neven Komadina osvrnuo se i na novi Zakon o područjima i sjedištima 

sudova koji stupa na snagu 1. rujna 2018.g., kojim se ukida Stalna služba u Krku i time bi Krk 

pripao pod Sud u Crikvenici. Izrazio je nezadovoljstvo istim, te će se reagirati prema 

Ministarstvu pravosuđa. 

9.6. Pročelnica Tea Orlić Mihajić navela je da je zaključen natječaj za dodjelu stipendija, 

nakon čega slijedi donošenje Odluke općinskog načelnika o dodjeli stipendija u 

školskoj/akademskoj godini 2017/2018. 

 

 

AD 10. 

Razno 

10.1. Vijećnik Sanjin Kirinčić pita za Prostorni plan uređenja općine Dobrinj. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da je isti u fazi izrade.  

Slijedeći tjedan održat će se u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje sastanak u svezi 

odabira lokacije Lječilišta Meline, obzirom da je na predloženoj lokaciji previše privatnih 

parcela što predstavlja problem imovinsko-pravnog rješavanja. 

10.2. Vijećnik Darko Strčić, u ime korisnika grobnog mjesta na groblju u Gabonjinu, pita da li 

postoji mogućnost saniranja jednog dijela staze na groblju. 

Ujedno daje prijedlog da se zaposli komunalnog redara obzirom da na terenu svakim danom 

ima sve više problema. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da će se sanirati, te se slaže s prijedlogom. 

10.3. Vijećnik Alen Šamanić pita da li će se asfaltirat prostor ispred doma u Klanicama. 

 - Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da je isto u planu. 

10.4. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić predlaže da se planira o još jednoj lokaciji deponija 

građevinskog otpada. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da se slaže s prijedlogom. 



 

10.5. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li ima novosti o gradnji dječjeg igrališta u Čižićima. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da nema novosti, još se ispituju lokacijski 

uvjeti, a sredstva su dijelom osigurana u Proračunu za 2018.g.. 

Vijećnica Anita Bobovčan navodi za eventualnu lokaciju, zemljište na ulazu u Čižiće „(kod 

crvene zgrade“) ili prostor igrališta, na što načelnik Neven Komadina odgovara da na toj 

lokaciji postoji problem s vodom, te se mora o svemu razmotriti i dogovoriti s Mjesnim 

odborom Čižići. 

10.6. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li će se uređivati uvala „Bunorica“ u Čižićima. 

 - Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto razmotriti. 

10.7. Vijećnica Nikolina Jurić predlaže da se vijećnici odreknu svoje naknade za mjesec 

prosinac, te se sredstva uplate na račune za pomoć dječacima Gabrielu Mance iz Šila i Teu 

Jelenoviću iz Klimna, što su vijećnici jednoglasno prihvatili. 

Općinski načelnik Neven Komadina također se pridružuje vijećnicima na način da se odriče 

dijela plaće. 

10.8. Vijećnik Ratko Turčić pita ua uređenje parkinga u Melinama. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da je u Programu rada TD Komun d.o.o. za 

2018. godinu nabava parkirnih automata,a projekt uređenja je u fazi izrade. 

10.9. Vijećnik Alen Šamanić ukazuje na problem rupa na cesti ispred Sužana i na dionici Sv. 

Ivan – Kras, te ističe da nema nikakvog prometnog znaka upozorenja. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da će se uputiti dopis Županijskoj upravi za 

ceste. 

Predsjednik Zoran Kirinčić nadovezuje se na isto te navodi da se u dopisu ŽUC-u ukaže i na 

problem odvodnje na cesti u Solinama (kod kioska „Bagrem“). 

10.10. Vijećnica Anita Bobovčan pita što je s izgradnjom školske dvorane. 

- Općinski načelnik Neven Komadina odgovara da su za isto osigurana sredstva za izradu 

projekta u Proračunu za 2018.g., te se uskoro kreće u izradu istog. 

 

 

 

Zaključeno u 20,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                         

   Tajnica Općine                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

          


