
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 024-01/22-01/2 
URBROJ: 2170-18-01-22-3 
Dobrinj, 28. travnja 2022. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  7. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. travnja 2022. godine u prostoru Društvenog 

doma Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Dajana Justinić, Dino Turčić, Dražen 

Purić, Vedran Petrović i Miljenko Variola. 

 

Nazočni: Nenad Kocijan, d.i.arhitekt (za točku 2.), Neven Hržić – direktor Ponikve d.o.o. 

Krk, Mateo Kirinčić – direktor Smart Island Krk d.o.o. (za točku 3.), Ranka Herljević – 

direktorica KOMUN d.o.o. i Tomislav Bronić (za točku 8.) i  Neven Komadina - Općinski 

načelnik. 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i 

pismohranu – tajnik) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Dobrinj.         

 

Odsutni: Zoran Kirinčić i Ivančica Dunato (opravdano odsutni).      

             

Predsjednik 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.Vijećnica Dajana Justinić pita u kojoj je fazi izrada Izvješća o stanju u prostoru. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da još nije gotov, ali će biti uskoro. 

 

 

Predsjednik vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 3. mijenja i glasi: 

„Prijedlog – Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu 

SMART ISLAND KRK d.o.o.“, prijašnja AD 3. postaje AD 4., AD 4. postaje AD 5., AD 5. 

postaje AD 6. AD 6. postaje AD 7., AD 7. postaje AD 8., AD 8. postaje AD 9., AD 9. postaje 

AD. 10, AD 10. postaje AD. 11, AD 12.  mijenja se i glasi: „ Prijedlog – Odluka o izmjeni i 

dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj“, AD 11. postaje AD 13. i AD. 

12. postaje AD 14.. 



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 – Zaključak o izradi projektne dokumentacije za dvodijelnu sportsku   

    dvoranu, 

3. Prijedlog – Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom  

    društvu SMART ISLAND KRK d.o.o., 

4. Prijedlog – Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa  

    Zakonom o prostornom uređenju, 

5. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine, 

6. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj  

    namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača      

   Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2022. godini, 

7. Prijedlog - Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom, 

8. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama     

    na području Općine Dobrinj, 

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

    području općine Dobrinj, 

10. Raspolaganje nekretninama – Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg  

    ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj – k.č. 705/2  

    k.o. Sužan, 

11. Prijedlog – Ugovor o ustupanju HEP-ODS-u nekretnine oznake novoformirane  

      k.č. 2302/3 k.o. Dobrinj, površine 78 m2, 

12. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine  

     Dobrinj,  

13. Informacije i prijedlozi, 

14. 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 – Zaključak o izradi projektne dokumentacije za dvodijelnu sportsku dvoranu 

 

 Načelnik Neven Komadina pozdravio je g. Nenada Kocijana, d.i.a., uvodno ukratko 

razložio predmetni prijedlog te dao riječ g. Kocijanu. 

G. Nenad Kocijan izradio je koncepciju Idejno  urbanističko – arhitektonskog rješenja 

kompleksa Školske sportske dvorane i 2. faze izgradnje zgrade škole, te istu prezentirao 

vijećnicima i objasnio budući izgled zgrade.  



Nakon kratke diskusije Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka 

da se pokrene projektiranje dvodijelne dvorane.   

 

  

AD 3.  

Prijedlog – Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom 

društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. 

 

 Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pozdravio je g. Nevena Hržića, direktora Ponikve 

d.o.o. Krk i g. Matea Kirinčića, direktora Smart Island Krk d.o.o. i dao im riječ. 

Mateo Kirinčić, direktor SIK-a uvodno se osvrnuo na projekt optičke mreže, te istaknuo da su 

u posljednje vrijeme sve veći zahtjevi za jačim brzinama prometa podataka, telefonija, 

senzora, raznih Smart Citya gradova i razvoja društava i zajednica energetskih oblika 

udruživanja i za to je potrebna infrastruktura, tako da se uz struju, energetiku i vodu kao drugi 

oblik infrastrukture pojavila treća vrsta a to je optička infrastruktura ili telekomunikacija. 

Navodi da bi bilo dobro da infrastruktura kao što je Hep-ova ili Ponikve voda, tako i ova 

optička bude javna jer se može štitit javni interes i javni utjecaj. Ističe da je Studija pokazala 

veliku isplativost takve infrastrukture. Međutim iz toga su proizašli određeni iznosi koji su 

potrebni da se završi taj projekt i da se ta infrastruktura dovede do neke razine da se može 

eksploatirati i sama sebe održavati, zarađivati i da može služiti na korist ljudima i tvrtkama 

koji je održavaju.  

Navodi da postoji još jedan projekt sufinanciram sredstvima EU fondova koji vodi Grad Krk 

ali su uključene sve JLS otoka Krka tzv. Projekt izgradnje širokopojasne mreže (PRŠI), i kroz 

njega bi se pokrile sve bijele zone koje nisu od komercijalnog interesa, npr. za našu općinu to 

je skoro 75%, od Žestilca, Polja, Gabonjina i dr.. Tim projektom imali bi mogućnost 

priključka na optičku mrežu, a najvažnije od svega je infrastruktura, to je ključ vrijednosti i 

razvoja u budućnosti i zajednice, ljudi i poduzeća.  

- Načelnik Neven Komadina zamolio je Nevena Hržića, direktora Ponikve d.o.o. da ukratko 

kaže nešto o projektu PRŠI. G. Neven Hržić istaknuo je da je otvoren natječaj za PRŠI te dao 

informaciju o predmetnom natječaju. 

Načelnik Neven Komadina pita ukoliko se prihvati neka od ponuda, koje sve radove 

obuhvaća projekt i koja naselja. 

G. Mateo Kirinčić odgovara da što se tiče Općine Dobrinj gradi se spojna, distribucijska 

mreža i polažu se optički kabeli, a projekt PRŠI obuhvaća sva naselja na području općine 

Dobrinj, osim Krasa i dijela Šila, Sv. Vida i Solina, ona spadaju u sive zone. Navodi da 75% 

općine Dobrinj su bijele zone koje bi se pokrile kroz projekt PRŠI, a ostalih 25% pokrio bi se 

ovim kreditom. 

- Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pita da li će u Rasopasnu biti pušteni priključci za 

budućnost, jer trenutno sive zone imaju dobar Internet, ali jednog dana kad dođe optika 

Internet više neće bit konkurent. 

G. Neven Hržić odgovara da gdje su sive zone nema kopanja, što znači da se Rasopasno neće 

kopati kako bi se pustili priključci. 

- Vijećnik Vedran Petrović navodi da se spomenulo kako se gradi mreža s 75% popusta 

krajnjem korisniku, pita kako kad će se to dati operateru, na što g. Mateo Kirinčić odgovara 

da se gradi mreža, ne usluga, navodi da operater od SIK-a unajmi infrastrukturu, a uslugu bira 

sam korisnik i plaća operateru. 



G. Neven Hržić pojašnjava da 55 mil kuna za PRŠI je 75% od ukupnog troška a 25% moraju 

još dodat Općine, zato je rečeno da je 75% jeftinije, to se odnosi na izgradnju DTK.  

- Vijećnik Vedran Petrović pita koliko će područja obuhvatit, cijelu općinu, jedno mjesto ili 

jedna ulica. 

G. Mateo Kirinčić odgovara da postoje dvije stvari koje se naplaćuju u mreži, postoji spojna 

mreža koja se naplaćuje kad se iznajmi nit po metru i postoji priključna mreža od 

distribucijskog čvora do objekta, koliko god je on dug ako je više korisnika spojeno na isti 

čvor cijena je ista. Objašnjava da do tog čvora operater mora nekako doći, može po niti od 

SIK-a, a može imati i svoju centralu i samo se prikopča na distribucijski čvor i daje korisniku 

uslugu. Operater iznajmi nit po metru i po toj jednoj niti može pokrit 45 korisnika. 

- Vijećnik Vedran Petrović pita kojim redom će se širit mreža, kad će općina Dobrinj doći na 

red. 

G. Neven Hržić odgovara da do 2023. godine mora sve bit gotovo, obuhvatit će sva naselja. 

- Vijećnik Dino Turčić pita da li je to pokriveno s našim poslovnim zonama. 

G. Mateo Kirinčić odgovara da je pokriveno. 

- Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pita koliko ljudi mora bit zainteresirano da bi to zaživilo. 

G. Neven Hržić odgovara da po sadašnjim informacijama oko 20%. 

- Načelnik Neven Komadina pita koliko će biti radova kopanja u naseljima uz more. 

G. Neven Hržić odgovara da neće biti kopanja. 

- Vijećnik Dino Turčić pita da li su i ostale JLS otoka Krka dale suglasnost za kredit. 

G. Neven Hržić odgovara da su svi dali suglasnost. 

 

Nakon razlaganja i pitanja Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić daje Prijedlog Odluke na 

glasovanje, te utvrđuje da je isti jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa 

Zakonom o prostornom uređenju 

 

 Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, na što se nadovezao 

načelnik Neven Komadina. 

Vijećnica Dajana Justinić pita zašto se tek sad donosi ova Odluka ako je Zakon o prostornom 

uređenju donesen 2019. g., a pogotovo zato jer se ove godine planira donošenje Prostornog 

plana. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da nije propisano u kojem roku se treba odraditi 

usklađenje. 

Vijećnica Dajana Justinić traži pojašnjenje članka 5. Odluke odnosno izmjene članka 291. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da se ne mijenja cijeli članak 291. već samo stavak 1. 

kako i piše. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

 

 

 



 

AD 5. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. 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, 36/13, 2/18 i 4/20 i „Službene novine Općine Dobrinj“ broj 2/21), te 

ukratko razložio isto. 

- Vijećnica Dajana Justinić pita zašto je Izvješće 22. travnja 2022.g. na dnevnom redu, a 

pisano je 28. ožujka 2022.g. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da se Izvješće mora dostaviti predsjedniku Općinskog 

vijeća do kraja mjeseca ožujka. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine 

Dobrinj za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača     

Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2022. godini 

 

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

odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 

2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika 

izabranih s liste grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine 

Dobrinj. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog - Odluka o određivanju javnih parkirališta s naplatom 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, nakon čega se povela 

kratka rasprava. 

Vijećnik Vedran Petrović napominje kako će se uvođenjem naplate ljudi parkirati po svuda 

gdje se ne smije, te pita zašto se ne bi naplaćivale kazne za isto. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da za to treba imati prometnog redara. 

Vijećnik Vedran Petrović pita zašto ga nemamo. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da prometni redar mora položiti tečaj na Policijskoj 

akademiji, što je za ovu godinu prekasno, te će se isto provesti drugu godinu. Na to se 

nadovezao vijećnik Dino Turčić i napomenuo da se za drugu godinu mora zaposlit prometni 

redar. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

 

 



 

AD 8.  

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama    

na području Općine Dobrinj 

 

 Ranka Herljević, direktorica KOMUN d.o.o. obrazložila je Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Dobrinj, te 

objasnila pojedine članke Općih uvjeta. 

- Vijećnik Dražen Purić pita koliko će biti kontrolora na parkingu. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da će biti dva kontrolora, a pomagat će i voditelj. 

Navodi da se mora nabavit i skuter obzirom na lokacije parkinga. 

- Vijećnik Ivan Šamanić pita za cjenik naplate parkinga. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da je cjenik napravljen, a cijene su slijedeće: 
SAT PARKIRANJA 7,00 KN 

POLUDNEVNA  40,00 KN 

CJELODNEVNA  80,00 KN 

POVLAŠTENA CIJELA SEZONA  300,00 KN 

POVLAŠTENA MJESEČNA  100,00 KN 

SEZONSKA  600,00 KN      

 

Ranka Herljević, direktorica napominje da je u početku bilo planirano 446 parkirnih mjesta, a 

bit će 227 parkirnih mjesta, obzirom da su ispale neasfaltirane površine za koje policija ne bi 

dala suglasnost. 

- Vijećnica Dajana Justinić pita po kojem se kriteriju odredilo da 2 člana po domaćinstvu 

imaju pravo na povlaštenu kartu. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da je premalo parkirnih mjesta da bi se dalo više. 

- Vijećnica Nikolina Jurić navodi kako su 2 povlaštene karte za zaposlenike obrta nedovoljne, 

kako će to sigurno biti problem i ljudi će se buniti. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da se ne može dodijeliti veći broj povlaštenih karata 

obzirom na premali broj parkirnih mjesta.  

- Vijećnik Vedran Petrović predlaže da se može izdat karta za obrtnike ne vezana za 

registraciju vozila. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da se može bit fleksibilniji. 

- Vijećnica Dajana Justinić pita vezano za predaju zahtjeva za izdavanje povlaštenih karata, 

da li će se moć predat zahtjev putem e-mail-a. 

Ranka Herljević, direktorica odgovara da je to i planirano, svima će biti dostupno na mrežnim 

stranicama KOMUN d.o.o.. 

 

 Nakon diskusije, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Opće uvjete. 

 

 

AD 9.  

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, u 

sastavu:  

1. Tea Orlić Mihajić, predstavnik Općine Dobrinj, 

2. Ivan Brusić, predstavnik Općine Dobrinj, 

3. Nikolina Jurić, predstavnik Općine Dobrinj, 



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

Primorsko-goranske županije, 

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

 

Vijećnica Nikolina Jurić iskazala je nezadovoljstvo uređenjem plaža, da se izradi Strategija 

plaža, na što načelnik Neven Komadina odgovara da je Strategija plaža izrađena. 

Povela se diskusija, te je zaključeno da se Odboru za gospodarstvo, poduzetništvo, 

poljoprivredu i turizam naloži da predlože aktivnosti za poboljšanje kvalitete plaža na 

području općine Dobrinj. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 10.  

Raspolaganje nekretninama – Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u 

postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj – k.č. 705/2 k.o. Sužan 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da će Općina Dobrinj prodat nekretninu, u 

naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, i to: dio k.č. 705/2, ukupno 334 m2, upisana u 

zk. ul. 5571, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 163.000,00 kuna. 

Odabranim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, 

objavljenog dana 16. siječnja 2022. godine u „Novom listu“ i web stranicama Općine Dobrinj, 

utvrđuju se: Zdravko Gržetić iz Sužana. 

Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, 

kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 11.  

Prijedlog – Ugovor o ustupanju HEP-ODS-u nekretnine oznake novoformirane k.č. 

2302/3 k.o. Dobrinj, površine 78 m2 

 

 Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić zamolio je vijećnika Miljenka Variolu da Vijeću 

obrazloži predmetni Ugovor. Istaknuo je da se sklapanjem ovog ugovora ustupa nekretnina 

k.č. 2302/3 k.o. Dobrinj, površine 78 m2 za potrebe izgradnje infrastrukturne građevine TS 

20/0,4 kV RASOPASNO. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog. 

 

 

AD 12.  

Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine 

Dobrinj 

 

Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić istaknuo je da je Prijedlog podnesen Vijeću od strane 

vijećnika Dina Turčića, Dajane Justinić, Vedrana Petrovića i Dražena Purića. 

Vijećnik Dino Turčić istaknuo je da se radi o zapisnicima radnih tijela, da se isti 

dostavljaju vijećnicima kako bi bili upoznati s njihovim radom. 



Vijećnica Dajana Justinić predlaže da se predsjednicima Odbora dostave e-mail-ovi 

vijećnika kako bi im mogli dostavljati zapisnike. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog. 

 

 

AD 13. 

Informacije i prijedlozi 

13.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost raspisao Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja 

komunalnog otpada, tj. za nabavu poluukopanih kontejnera, na koji će i Općina Dobrinj 

poslati prijavu. 

 

 

AD 14.  

Razno 

14.1. Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić istaknuo je da je Odbor za statutarno-pravna pitanja 

uputio Općinskom vijeću Zaključak kojim se predlaže pokretanje postupka za donošenje 

novog Statuta Općine Dobrinj. Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je 

prihvatilo predmetni Zaključak, te se zaključilo da će se u dogovoru s Odborom pokrenut i 

izmjena Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj. 

14.2. Vijećnica Dajana Justinić osvrnula se na rad radnih tijela, te istaknula da pojedini 

Odbori nisu aktivni, te predlaže da ih se potakne na rad. 

Predložila je slijedeće:  da se Odboru za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam 

naloži da predloži provođenje aktivnosti potrebnih za produljenje turističke sezone na 

području općine Dobrinj, kao i da se Odboru za sport naloži da poduzme određene radnje 

potrebne za organizaciju sportskih manifestacija na području općine Dobrinj tijekom ljetnih 

mjeseci 2022. godine. Općinsko vijeće je prihvatilo prijedloge. 

Vijećnica Dajana Justinić napomenula je da je nezadovoljstvo članica Odbora za odgoj i 

obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu bilo zbog načina organizacije podjele 

poklona gdje se podrazumijevalo da će bonove dijeliti članice koje su se izjasnile da neće te 

članice o istom informiralo u četvrtak prije Uskrsa uz očekivanje da se bonovi podjele do 

Uskrsa.  

Vijećnica Dajana Justinić istaknula je i dječje radionice koje bi trebao organizirati Odbor za 

kulturu, te pitala vijećnicu i predsjednicu Odbora Nikolinu Jurić što je s aktivnostima za djecu 

do 4. razreda. Vijećnica Nikolina Jurić odgovara da je provedena anketa među roditeljima o 

zainteresiranosti djece za razne aktivnosti. 

14.3. Vijećnica Dajana Justinić pita da li je točno da će u Dobrinju nastupiti Tonči Huljić i da 

taj nastup košta 150.000,00 kn. Načelnik Neven Komadina odgovara da je predmetni nastup u 

dogovoru između KD Dobrinj,  MO Dobrinj i TZO Dobrinj, te da će se financirati sredstvima 

TZO Dobrinj. Vijećnica Dajana Justinić iskazuje nezadovoljstvo navedenim, kao i vijećnik 

Dino Turčić i Vedran Petrović, napominje da koja je svrha tog nastupa i što se time dobiva. 

Ističu da se sredstva namijenjena za predmetni nastup raspodijele na više manjih koncerata 

koji bi se održali u više mjesta. Vijećnica Dajana Justinić predlaže da se pita Odbor za kulturu 

da iskaže mišljenje o održavanju sakralnog koncerta „Pop Misa Mediterana“ skladatelja 

Tončija Huljića  u Dobrinju. Općinsko vijeće donijelo je Zaključak o navedenom prijedlogu, 

te prihvatilo Zaključak. 

 



14.4. Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pita da li će se održavati ljetne fešte. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se fešte održati obzirom da više nema ograničenja 

sukladno Programu TZO Dobrinj. 

14.5. Vijećnik Dino Turčić navodi da u razgovoru s MO Šilo predlaže da se u Šilu postave 

javni wc-i na lokaciji kod lučice, pješčane plaže i u centru. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da treba dostavit točne lokacije, što se tiče lučice, tu je 

nadležna Lučka uprava, te navodi da je za isto potrebno ishoditi akte, napraviti priključke na 

kanalizaciju. Planirat će se za slijedeću godinu. 

14.6. Vijećnik Dino Turčić pita koji izvođač je izabran za park Šilo. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je u postupku javne nabave „Rekonstrukcija Parka 

Šilo u zdravstveno-rekreativni park“ izabran ponuditelj TEHNO CONSULT d.o.o. iz Rijeke, 

međutim odustat će od sklapanja Ugovora. 

Vijećnik Dino Turčić navodi da se izabere drugi ponuditelj i pita kolika je cijena radova. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je cijena 599.287,50 kn s PDV-om. 

14.7. Vijećnik Dino Turčić pita da li će se asfaltirati ulica Nova cesta u Šilu. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se radovi asfaltiranja izvesti na jesen, a odnose se 

na dio ulice Nova cesta. 

14.8. Vijećnik Dino Turčić predlaže da se u Šilu na plaži postavi rampa za invalide. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je Općina poslala prijavu na javni poziv Ministarstva 

branitelja za nabavu rampe za invalide, te navodi da treba sazvat sastanak s kapetanom i MO 

Šilo da se dogovore što se smije raditi na pomorskom dobru, s obzirom da za sada lučki 

kapetan nije dozvolio u Šilu gradnju rampe. 

14.9. Vijećnik Dino Turčić pita za postavljanje usporivača prometa u Šilu. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se uskoro ugradit. 

14.10. Vijećnik Vedran Petrović pita kada će se postavit poluukopani kontejneri. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da se neće postaviti na prije dogovorenu lokaciju, već će 

se zbog projekta rotora postaviti kod skretanja za pješčaru. 

14.11. Vijećnik Miljenko Variola pita da li je Ponikve d.o.o. nešto napravila po pitanju 

neugodnih mirisa u Solinama. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da je angažiran Građevinski fakultet iz Zagreba, Odjel 

za hidrotehniku koji će napraviti analizu sustava odvodnje otpadnih voda i predložiti rješenja 

za uklanjanje neugodnih mirisa. 

 

 

 

Zaključeno u 23,10 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                             Predsjednik Općinskog vijeća 

                   Sanja Lukarić, v.r.                                                             Ivan Šamanić,v.r.                                                                      

 


