
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/2 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 27. ožujka 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  7. sjednice Općinskog vijeća, održane 27. ožujka 2018. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Šamanić, Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Anita Bobovčan, Mladen Španjol, 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), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu). 

 

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 ukazao je na problem uklanjanja stabala u Gostinjcu kod crkve koje 

ruši Darko Fugošić. 

- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se razgovarati s njime. 

2. Vijećnik Ivan Šamanić pitao je da li će se naplaćivati parkiralište u Melinama.  

- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da nismo u mogućnosti naplaćivati parkiralište, 

obzirom da je Republika Hrvatska podnijela tužbu za taj dio zemljišta, a bilo je u planu u 

dogovoru s Županijskom upravom za ceste izraditi projekt za parkiralište i pješačku zonu. 

 

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 10. mijenja i 

glasi „Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području 

općine Dobrinj, AD 10. postaje AD 11., a AD 11. postaje AD 12. 

 

 



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 6. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu, 

3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu, 

4. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

    infrastrukture u 2017. godini, 

5. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u   

    2017. godini, 

6. Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2017. godinu – na znanje 

7. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31.    

    prosinca 2017. godine, 

8. Prijedlog – Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2017.     

    godinu, 

9. Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - rješavanje imovinskopravnih    

    odnosa k.č. 1074/517 k.o. Soline, 

10. Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na   

      području općine Dobrinj, 

11. Informacije i prijedlozi, 

12. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu 

 

Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) istaknula je da 

su, sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem 

izvještaju o izvršenju proračuna, tablice obrasca izmjenjene. 

Razložila je Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu, 

te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 

16.571.356,22 kn, a ostvareni u iznosu od 15.400.502,63 kn odnosno 92,9 %, dok su rashodi 

poslovanja bili planirani u iznosu od 13.493.150,00 kn, a ostvareni u iznosu od 11.884.816,15 

kn odnosno 88,1%, prihodi od prodaje financijske imovine planirani 1.501.000,00 kn. 

ostvareni 669.575,00 kn, ili 44,6 %, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani 

5.162,321,71 kn, ostvareni 3.131.874,72 kn, ili 3.131.874,72 kn. 

 U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u 

iznosu 400.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 338.314,09 kn, odnosno 84,6 %.  

           Višak prihoda iz prošle godine iznosi 983.115,49 kn. U 2017. godini ostvaren je višak 

od 715.072,67 kunu, tako da ukupni višak s prenesenim iznosi 1.698.188,16 kn, koji je 

raspoređen odlukom o raspodjeli rezultata. 



 Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Godišnji 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu.  

 

 

AD 3. 

Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu 

 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić  obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. godinu. 

 

 

AD 4. 

Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini 

 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2017. godini. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. 

godini 

 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2017. godini. 

 

 

AD 6.  

Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2017. godinu – na znanje 

 

 Ankica Šamanić razložila je Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2017. godinu koji 

je dostavljen Općinskom vijeću na znanje. 

 

 

AD 7.  

Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31.   

prosinca 2017. godine, 

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno 

Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine 

PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) te je ukratko isto izložio. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine 

Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine. 

 

 

 

 



AD 8.  

Prijedlog – Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2017.   

godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja 

otpadom Općine Dobrinj za 2017. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće 

jednoglasno prihvatilo predmetno Izvješće. 

 

 

AD 9.  

Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - rješavanje imovinskopravnih  

odnosa k.č. 1074/517 k.o. Soline 

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je HEP – Operator distribucijskog sustava 

d.o.o. u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine TS 

20/0,4 kV PEĆINE 2, te je stoga dostavljen zahtjev za sporazumnim rješavanjem 

imovinskopravnoga odnosa sklapanjem ugovora o ustupanju nekretnine u korist HEP-ODS 

d.o.o. Zagreb, bez naknade, i to k.č. 1074/517, površine 83 m2 koja će nastati parceliranjem 

k.č. 1074/91, površine 314907 m2, upisane u zk.ul. 4620 k.o.Soline, iste katastarske oznake. 

 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je zaključak da se sklopi ugovor o 

osnivanju prava građenja bez naknade. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području 

općine Dobrinj 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da se ovom 

Odlukom imenuju članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj, i to: 

1. Tea Orlić Mihajić, predstavnik Općine Dobrinj, 

2. Ivančica Dunato, predstavnik Općine Dobrinj, 

3. Nikolina Jurić, predstavnik Općine Dobrinj, 

4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze PGŽ,                   

5. Teodor Ružić, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Šilo. 

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog. 

 

 

AD 11.  

Informacije i prijedlozi 

11.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je održana skupština Ponikve eko otok Krk 

d.o.o. na kojoj se raspravljalo o cjeniku javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog 

komunalnog otpada. Povela se rasprava o istom, te je vijećnik Mladen Španjol izrazio 



nezadovoljstvo odlukom Ponikve, te istaknuo da bi se naplata trebala naplaćivati isključivo po 

količini a ne po kvadraturi. 

Zaključilo se da će se od Ponikve eko otok Krk d.o.o. zatražiti izvješće o radu davatelja javne 

usluge kao i financijsko izvješće. 

11.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju sa sjednice Koordinacije grado/načelnika 

otoka Krka koja je održana 21. ožujka 2018. u Općini Dobrinj. 

11.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je s Ministarstvom mora, prometa i 

infrastrukture potpisan ugovor o zakupu poslovnog prostora u Šilu za uredski prostor za 

potrebe Lučke kapetanije Rijeka, Lučke Ispostave Šilo. 

11.4. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na proslavu obilježavanja Dana 

oslobođenja otoka Krka 17. travnja, koja će se održati u Polju, obzirom da je ove godine 

domaćin Općina Dobrinj.  

11.5. Zdenko Kirinčić, zamjenik načelnika istaknuo je da je u Zagrebu održana prezentacija 

punionica za bicikle koja će se postaviti u Šilu, Dobrinju i Klimnu.  

Predložio je da se planira izgradnja reciklažnog dvorišta, da se isto uvrsti u Prostorni plan 

uređenja Općine Dobrinj te da se ishoduje građevinska dozvola. Napomenuo je da bi trebalo 

napravit novi građevinski deponij. 

11.6. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su predstavnici Ponikve voda d.o.o. danas 

održali sastanak u Zagrebu u Hrvatskim vodama na temu raspisivanja natječaja za nabavu 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području otoka Krka. 

 

 

AD 12.  

Razno 

12.1. Vijećnik Alen Šamanić osvrnuo se na poplavu u Hrvatskoj Kostajnici koju je posjetio 

zajedno sa ostalim mještanima općine Dobrinj koji su tamošnjem stanovništvu odlučili 

pomoći prikupljanjem hrane, robe i ostalih potrepština. Akcija je provedena u Polju. 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je zaključak da Općina Dobrinj donira gradu 

Hrvatskoj Kostajnici sredstva u iznosu od 10.000,00 kn. 

 

 

Zaključeno u 22,30 sata. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 


