REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
KLASA: 024-01/22-01/1
URBROJ: 2170-18-01-22-3
Dobrinj, 31. siječnja 2022. godine

ZAPISNIK
s 6. sjednice Općinskog vijeća, održane 31. siječnja 2022. godine u prostoru Društvenog
doma Dobrinj s početkom u 16,00 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Nikolina Jurić, Ivančica Dunato, Dajana Justinić,
Dino Turčić, Dražen Purić, Vedran Petrović i Miljenko Variola.
Nazočni: Neven Hržić – direktor Ponikve d.o.o. Krk, Ivan Jurešić – pomoćnik direktora,
Neven Komadina - Općinski načelnik i Dubravka Dijanić – predstavnica javnosti (točka 2.).
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: Ivan Šamanić (opravdano odsutan).
Zbog odsutnosti predsjednika Vijeća Ivana Šamanića, sjednicom Općinskog vijeća
predsjeda Vedran Petrović, potpredsjednik Općinskog vijeća.
Potpredsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum i sukladno članku 55.
Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, pozvao vijećnike na postavljanje vijećničkih
pitanja.
1. Vijećnik Dino Turčić pita koji je status svih planiranih radova u Šilu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je trenutni status radova u Šilu slijedeći:
- tvrtka Sensum d.o.o. će ovaj tjedan raspisati natječaj za rekonstrukciju Parka Šilo u
zdravstveno-rekreativni park,
- sanacija ceste od bistroa Macao do ulaza u Šilo izvest će se u mjesecu rujnu, te će se uz te
radove izvesti i ostali potrebni radovi,
- radovi na odbojkaškom igralištu su gotovi,
- izrađen je projekt za postavljanje usporivača prometa,
- elaborat za naplatu parkinga u Šilo je izrađen, dok se za Čižiće, Klimno i Soline moraju
izvršiti određene korekcije.

2. Vijećnik Dino Turčić predlaže da se na inicijativu predsjednice Odbora za statutarnopravna pitanja donese novi Statut.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da Općinsko vijeće mora donijeti Zaključak o istom.
Općinsko vijeće nakon kratke rasprave donosi slijedeći Zaključak: Nalaže se Odboru za
statutarno-pravna pitanja da u roku od 6 mjeseci izradi pročišćeni tekst ili novi akt.
3. Vijećnica Dajana Justinić navodi da je na sastanku Odbora za prostorno i urbanističko
planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i uređenje
prirodnog okoliša dogovoreno da se obavijeste ostali Odbori da dostave svoje prijedloge za
uvrštenje u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj u roku od
tri tjedna.
4. Vijećnik Vedran Petrović pita u kojoj je fazi postupak priključenja ribarske kućice u Šilu na
elektroenergetsku mrežu.
Vijećnik Miljenko Variola odgovara da projektant mora dati svoje mišljenje.
5. Vijećnik Dino Turčić pita kada će vijećnicima biti dostavljena Strategija razvoja Općine
Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će je dobit uskoro, kao i Studiju isplativosti
izgradnje svjetlovodne mreže na djelu otoka Krka.
Potpredsjednik vijeća Vedran Petrović predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se
AD 6. mijenja i glasi: „Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih
odbora na području Općine Dobrinj“, prijašnja AD 6. postaje AD 7., a AD 7. postaje AD 8.
Nakon provedenog glasovanja
Potpredsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

te

jednoglasno

prihvaćenog

dnevnog

reda,

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Dobrinj,
3. Prijedlog – Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
4. Prijedlog – Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači Općine Dobrinj
za razdoblje od 2021. do 2031. godine,
5. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama – k.č. 705/2 k.o. Sužan,
6. Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Općine Dobrinj,
7. Informacije i prijedlozi,
8. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
Potpredsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, te
utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Dobrinj
Potpredsjednik Vijeća Vedran Petrović dao je riječ Općinskom načelniku Nevenu
Komadini koji je pozdravio predstavnike Ponikve d.o.o. te ih pozvao na predstavljanje Odluke
o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.
Ivan Jurešić, pomoćnik direktora zadužen za vođenje segmenta gospodarenja otpadom,
pozdravio je nazočne te istaknuo da je u srpnju 2021. g. stupio na snagu novi Zakon o
gospodarenju otpadom te su stoga sve JLS dužne do 31. siječnja 2022.g. na sjednicama
Općinskog vijeća uskladit svoje postojeće Odluke s novim Zakonom odnosno donijeti nove
Odluke. Osvrnuo se na bitne promjene u odnosu na dosadašnju Odluku, a to je način izračuna
paušalnog dijela, fiksnog dijela računa ili kako zakon govori obvezne minimalne javne usluge
koja se do sada mogla izračunavati po kriteriju koji donese svaka Općina za sebe, Ponikve
d.o.o. je koristila kriterij za domaćinstva veličine prostora a za privredu kombinaciju veličine
prostora i kategorije djelatnosti. Sada je to Zakonom definirano da za sva domaćinstva taj
paušal mora biti jednak i iznosi 69,00 kn + pdv, to je paušalni dio na koji se izračunava
varijabilni dio. Prihod od fiksnog dijela mora pokriti sve troškove davatelja usluge sve
troškove odvojenog prikupljanja otpada, rada reciklažnog dvorišta, rada sortirnice,
kompostane, a iz varijabilnog dijela mora se pokriti trošak miješanog komunalnog otpada.
Navodi da su što se tiče privrede primijenili takvo rješenje da su za te velike korisnike
limitirali uslugu iz ove Odluke na dva odvoza mjesečno i na kantu od 360 l svi oni koji
trebaju češći odvoz i veće kante, sklopit će s Ponikve d.o.o. poseban ugovor. Ističe još jednu
veliku razliku u odnosu na prošlu Odluku, a to je da je zakon izričito naveo fizičke osobe koje
pružaju ugostiteljsku uslugu u domaćinstvu i koji se bave iznajmljivanjem, oni sad spadaju u
kategoriju nekućanstva i njihova cijena iznosi 125,00 kn mjesečno + pdv fiksni dio +
varijabilni dio. Navodi da ukoliko na istom obračunskom mjestu postoji kategorija kućanstvo
i nekućanstvo, plaćat će samo 125,00 kn+pdv.
Potpredsjednik Vijeća Vedran Petrović poziva vijećnike na postavljanje pitanja.
1.Vijećnik Dražen Purić pita što točno sadržava pojam „varijabilnost“.
G. Ivan Jurešić odgovara da se varijabilni dio određuje cjenikom koji će davatelj usluge
napravit nakon ove Odluke, ukupna cijena za krajnje korisnike se sastoji od fiksnog dijela
koji se određuje ovom Odlukom i varijabilnog dijela koji je poslije predmet cjenika Ponikve
d.o.o., taj varijabilni dio propisuje cijenu po litri predanog miješanog komunalnog otpada.
Navodi da će se točna cijena utvrditi na Skupštini društva.
Vijećnik Dražen Purić napomenuo je da bi bilo bolje da je cijena već određena prije
donošenja Odluke.
2. Vijećnik Dino Turčić pita tko će nadzirat kante.
G. Ivan Jurešić odgovara da postoje na terenu službe zadužene za isto, a kante će imati čip
kojim će se kontrolirati da li je korisnik iznio kantu.
3. Vijećnik Vedran Petrović pita da li će iznajmljivači morati tokom cijele godine morati
plaćati cijenu kao i ljeti.
G. Ivan Jurešić odgovara da je Odlukom određeno da se naplata vrši tokom cijele godine.

4. Vijećnik Vedran Petrović pita koji će biti kriterij tj. kako će se odredit tko je iznajmljivač.
G. Ivan Jurešić odgovara da svaki korisnik morat dat izjavu da je iznajmljivač, to će u početku
vjerojatno biti problem obzirom da turističke zajednice zbog GDPR-a ne smiju davati podatke
o iznajmljivačima.
5. Vijećnik Vedran Petrović navodi da ako će se varijabilni dio naplaćivat ovisno o količini
otpada koje se baci, što u slučaju da netko odnese i baci otpad u kontejner koji se nalazi na
javnoj površini.
G. Ivan Jurešić odgovara da će se to rješavat kroz digitalnu evidenciju koja će se provodit u
nekoliko faza, jedna od faza je zaključavanje kontejnera koji se nalaze na javnim površinama.
Nadovezuje se g. Neven Hržić te objašnjava da će korisnici imati karticu kojom će se
otključavati kontejneri, te će se tako registrirati količina bačenog otpada.
6. Vijećnica Nikolina Jurić pita kako će se kontrolirati bacanje otpada sa brodica koji odlažu
otpad u kontejnere na javnim površinama.
G. Ivan Jurešić odgovara da će svaki korisnik imat svoju karticu te će se s tim u svezi na neki
način morati urediti s Županijskom lučkom upravom. Ističe da će u početku sigurno biti
problema, međutim morat će se provodit kako Zakon nalaže.
7. Vijećnik Dino Turčić pita kako s stambenim zgradama gdje ima šest stanova.
G. Ivan Jurešić odgovara da stambena zgrada isto ima zajedničku kantu i svaki put kad se
kanta prazna tereti sve stanare osim ako se oni drugačije ne dogovore.
Vijećnik Dino Turčić pita kako će se naplaćivat ako se npr. u zgradi dva stana iznajmljuju a u
ostalim stanovima stanari žive cijelu godinu.
G. Ivan Jurešić odgovara da oni koji žive cijelu godinu plaćati će 69,00 kn. Nadovezao se g.
Neven Hržić i navodi da ako ima šest stanova i šest vodomjera i ako su četiri stana prijavljena
kao kućanstva a dva kao nekućanstva, tako će i plaćati, ako se svi prijave kao kućanstva
plaćati će svi 69,00 kn iako bi trebali 125,00 kn.
8. Vijećnica Dajana Justinić pita da li postoji plan realizacije digitalne evidencije.
G. Neven Hržić odgovara da će se digitalnom evidencijom započeti ove godine ali samo za
naselja gdje se provodi sustava „od vrata do vrata“, a otpadomjer zahtjeva velike troškove te
Ponikve d.o.o. trenutno to ne mogu realizirati, i uvodit će se postepeno po naseljima.
9. Vijećnica Dajana Justinić navodi da li postoji mogućnost prijave na natječaje za dobivanje
bespovratnih sredstava iz EU fondova za sufinanciranje opreme među kojom su i otpadomjeri
kako bi davatelj usluge mogao u potpunosti uvesti naplatu po količini predanog otpada što je
zakonska obaveza od 01.11.2018. (prema izvješću o savjetovanju).
G. Neven Hržić odgovara da će se sigurno javljati na natječaje, a već su se prijavili na natječaj
koji je raspisala Županija.
10. Vijećnica Dajana Justinić pita na koji način se određuju djelatnosti koje udovoljavaju
kriterijima za umanjenje cijene.
G. Ivan Jurešić odgovara da je Ponikve d.o.o. do sad imala obračun privredi prema šest
kategorija djelatnosti tako da svi koji su do sada bili u kategoriji trgovina prehranom,
ugostiteljski objekti, trgovački lanci, hoteli, kampovi neće biti obuhvaćeni ovom Odlukom
nego će s Ponikve d.o.o. sklapat posebne ugovore, obzirom da im je potreban veći volumen
kanti nego što je Odlukom predviđeno, a oni za koje se procijenilo da mogu ostat u okviru ove
Odluke pokušalo se posložit kriterije na način da ostanu u okvirima cijene koje su plaćali i do
sad jer su i sadašnji koeficijenti bili napravljeni tako da oni koji proizvode više otpada imaju

veći koeficijent i više račune. Navodi da će ukupna masa prihoda Ponikve d.o.o. po novom
prijedlogu biti veća iz razloga što se javljaju nova dva troška, a to su zbrinjavanje miješanog
komunalnog otpada na Marišćini i zbrinjavanje glomaznog otpada.
11. Vijećnica Dajana Justinić pita na koji će se način vršiti kontrola odvajanja otpada.
G. Neven Hržić odgovara da postoji Eko patrola koja obilazi kante i to provjerava.
12. Vijećnica Dajana Justinić pita da li postoje neke posljedice za Ponikve d.o.o. ako ne
donese predmetnu Odluku, odnosno ako donese Odluku koja nije u skladu sa zakonom jer u
njoj nije uvedena naplata po količini predanog otpada što je zakonska obaveza od
01.11.2018..
G. Neven Hržić odgovara da sankcije za Ponikve d.o.o. ne postoje, obzirom da Zakon nalaže
Jedinici lokalne samouprave da donese Odluku, tj. donosi je Općinsko vijeće a za
nedonošenje odgovoran je načelnik. G. Neven Hržić navodi da ukoliko Općinsko vijeće ne
donese Odluku postoji mogućnost da Ponikve d.o.o. neće (u potpunosti) izvršavati svoje
obaveze odvoza otpada.
Nadovezao se načelnik Neven Komadina te se osvrnuo na temu gospodarenja otpadom i
istaknuo da je temeljem zakonskih odredbi potrebno donijeti Odluku o načinu pružanja javne
usluge sakupljanja komunalnog otpada.
Načelnik Neven Komadina pita na koji će se način nagraditi korisnike koji će odvajat otpad.
G. Ivan Jurešić odgovara da će bit nagrađeni na način da će manje iznosit kantu za miješani
komunalni otpad i tako utjecat na cijenu.
13. Vijećnik Dino Turčić pita da li je Odluka prihvaćena na drugim Općinskim vijećima.
G. Neven Hržić odgovara da su do sad održane tri sjednice Općinskih vijeća i na svim je
Odluka prihvaćena.
14. Vijećnik Miljenko Variola ističe da nije u redu da iznajmljivači plaćaju 12 mjeseci, kao i
to da nije u redu da isto plaćaju oni iznajmljivači koji imaju jedan apartman kao i oni koji
imaju više apartmana.
G. Ivan Jurešić odgovara da Ponikve d.o.o. trenutno po tom pitanju nažalost ne mogu ništa
promijeniti obzirom da Zakon ne predviđa popuste koji bi se temeljili na veličini kuće ili na
broju članova domaćinstva, vjeruje da će se u budućem razdoblju moći troškovi korigirati, tj.
da se napravi razlika između malih i većih iznajmljivača.
15. Vijećnik Miljenko Variola navodi da puno ljudi koji ne žive ovdje odlažu građevinski i
drugi otpad na deponije, pita što s tim.
G. Neven Hržić odgovara da će reciklažna dvorišta (POSAM-i) od 1. ožujka raditi do 17 sati,
te će se uvest digitalno otvaranje vrata deponija, morat će se nazvat Ponikve d.o.o. kako bi im
se otvorila vrata.
16. Vijećnica Ivančica Dunato navodi da bi iznajmljivači mogli prijavit da iznajmljuju samo
tri mjeseca i da plaćaju samo za to razdoblje, što se može dokazati Rješenjem o kategorizaciji.
G. Ivan Jurešić odgovara da bi se moglo razmotrit i na taj način prilagodit tome.
17. Vijećnica Dajana Justinić pita da li postoji mogućnost da se u Odluku uvrsti rok za
uvođenje naplate po količini predanog otpada.
G. Ivan Jurešić odgovara da je taj rok na neki način probijen, krenulo se od 1. siječnja te se
planira da će u toku godine biti pokrivene zelene kante, radit će se na tome, Ponikve d.o.o.
nisu bile u mogućnosti to realizirati zbog financijskih i drugih objektivnih razloga.

18. Vijećnica Dajana Justinić pita kad će se krenut s uvođenjem digitalne evidencije.
G. Neven Hržić odgovara da će od 1. svibnja započeti s uvođenjem digitalne evidencije.
19. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se smanjit broj kanti na tzv. „zelenim otocima“.
G. Neven Hržić odgovara da se neće smanjiti broja kanti.
20. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će vlasnici brodova imati posebne kante.
G. Ivan Jurešić odgovara da neće, već će imati svoje kartice za otključavanje kanti.
21. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li postoji mogućnost da se „zeleni otoci“ ograde kao u
Dobrinju.
G. Neven Hržić odgovara da Ponikve d.o.o. nisu ograđivali kante u Dobrinju, već je to
inicijativa Mjesnog odbora i KD Dobrinj.
22. Načelnik Neven Komadina pita da li će Zakon moći izmijeniti način naplate za
iznajmljivače, te izrazio nezadovoljstvo zakonskim odredbama, nije jednako provoditi Zakon
u Slavoniji i na Jadranu.
G. Neven Hržić odgovara da sve ovisi o broju vodomjera, da li će se korisnici prijaviti kao
iznajmljivači ili ne.
23. Vijećnik Dražen Purić pita da li postoji neki instrument da se izmjeni neki dio Odluke.
G. Ivan Jurešić odgovara da se Odluka uvijek može mijenjat.
Nadovezao se načelnik Neven Komadina te istaknuo da će se provođenje Odluke pratit kroz
praksu i građani mogu uvijek davati svoje prijedloge.
Potpredsjednik vijeća Vedran Petrović daje Odluku o načinu pružanja javne usluge
sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Dobrinj na glasovanje, te utvrđuje da je
ista prihvaćena sa 7 glasova „za“ i 1 „suzdržanim“ glasom.

AD 3.
Prijedlog – Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da u svrhu implementacije Lokalnog razvoja
pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu kroz Program za ribarstvo i akvakulturu
Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027., Općina Dobrinj suglasna je
sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u
svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG), kao jedan od
suosnivača.
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu, koja ima pravni oblik udruge, osniva se radi
ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje obuhvaća
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG), a koje je funkcionalno koherentno u
zemljopisnom, gospodarskom i društvenom smislu te radi izrade i provedbe Lokalne razvojne
strategije u ribarstvu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 4.
Prijedlog – Zaključak o primanju na znanje Programa zaštite divljači Općine Dobrinj
za razdoblje od 2021. do 2031. godine
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je donošenje Programa, te istakla da se ovim
Zaključkom prima na znanje Program zaštite divljači „Općina Dobrinj“ za razdoblje od 1.
travnja 2021. godine do 31. ožujka 2031. godine, izrađen po ovlaštenom izrađivaču sukladno
Zakonu o lovstvu. Nadovezao se načelnik Neven Komadina i osvrnuo se na važnije dijelove
Programa.

AD 5.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama – k.č. 705/2 k.o. Sužan
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 k.č. 705/2 k.o. Sužan, ukupno 334 m2.
Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 25. siječnja 2021.
godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela k.č. 705/2, ukupno 334 m2, k.o. Soline, u iznosu
od 487,00 kn/m2, ukupno 163.000,00 kn.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 6.
Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području
Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke te istaknula da se ovom
Odlukom raspisuju izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dobrinj, i to:
Vijeće Mjesnog odbora Dobrinj - 5 članova i Vijeće Mjesnog odbora Šilo - 5 članova.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće odlučilo je da se za dan provedbe izbora
određuje nedjelja, 27. ožujka 2022. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 7.
Informacije i prijedlozi
7.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je nedavno održana sjednica Županijske
skupštine na kojoj je donesena Izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske
županije, te je u Izmjeni uvrštena nova lokacija kod Čižića za izgradnju zdravstvenog centra
Meline. Radi se o zemljištu u vlasništvu Općine Dobrinj, te je pozicija nove lokacije
dogovorena s nadležnima u Primorsko-goranskoj županiji s obzirom da se radi o projektu
županijskog značaja.
Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uputilo se zahtjev
da se izmjeni stavka iz Zakona kojom se zabranjuje eksploatiranje peloida na način da se
dozvoli eksploatiranje peloida isključivo u zdravstvene svrhe.
7.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je održan sastanak s Županom na temu
dogradnje osnovne škole, te je dogovoreno da će Županija snosit 50% troškova.

Navodi da će se sazvat sastanak Odbora za sport kako bi se točno definirao projekt sportske
dvorane.
Vijećnica Dajana Justinić navodi da se može prijaviti na javni natječaj za dobivanje sredstava
za projekt sportske dvorane.

AD 8.
Razno

Zaključeno u 18,20 sati.

Zapisnik sastavila:
Viši referent za opće poslove i pismohranu
Sanja Lukarić,v.r.

Potpredsjednik Općinskog vijeća
Vedran Petrović,v.r.

