
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/5 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 18. srpnja 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
sa  10. sjednice Općinskog vijeća, održane 18. srpnja 2018. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Darko Strčić, Anita Bobovčan, Mladen Španjol, Ratko Turčić 

i Sanjin Kirinčić. 

 

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

načelnika) i Ranka Herljević (za točku 3.). 

 

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

pismohranu – tajnik).  

 

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 kada će se asfaltirati cesta u Gostinjcu, na dijelu iza Darka 

Fugošića. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je potrebno napraviti prekope za vodu kako ne bi 

morali kopati asfalt. 

2. Vijećnica Nikolina Jurić pita što je s uređenjem parkirališta u Klimnu, Solinama i Čižićima. 

- Načelnik Neven Komadina odgovora da se nije krenulo s uređenjem parkirališta obzirom da 

predmetni prometni elaborati nisu izrađeni u skladu s propisanim uvjetima, i vraćeni su 

izrađivaču, a s radovima će se krenuti nakon dorade elaborata. 

3. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li se igralište u Melinama može na neki način urediti. 

- Načelnik Neven Komadina odgovora da bi igralište trebalo poravnat, međutim jedino je 

problem koji materijal upotrebiti.   

4. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li školski logoped može raditi i u dječjem vrtiću. 

- Načelnik Neven Komadina odgovora da ne može obzirom da je zaposlenik škole. 

5. Vijećnik Mladen Španjol predlaže da se dogovori sastanak LD Orebica- Lovna jedinica 

Fazan Dobrinj s predstavnicima udruge Eko liburnija-podružnica Dobrinjština. 



6. Vijećnica Nikolina Jurić daje primjedbu na odvoz komunalnog otpada u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da MO Klimno napiše i dostavi dopis s fotografijama. 

 

 

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 4. mijenja i 

glasi „ Prijedlog – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2018. godinu, AD 4. 

postaje AD 5., a AD 5. postaje AD 6. 

 

      Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik 

Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o opozivu člana Uprave – direktora TD KOMUN d.o.o., 

3. Prijedlog - Odluka o imenovanju  člana Uprave – direktora TD KOMUN d.o.o., 

4. Prijedlog – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2018. godinu, 

5. Informacije i prijedlozi, 

6. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – Odluka o opozivu člana Uprave – direktora TD KOMUN d.o.o. 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o opozivu člana Uprave – 

direktora TD KOMUN d.o.o., kojom se predlaže da sa dužnosti člana uprave – direktora TD 

KOMUN d.o.o. opozove Mladena Radoslovića, s danom 31. kolovoza 2018. godine. 

 

 Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – Odluka o imenovanju  člana Uprave – direktora TD KOMUN d.o.o. 

 

Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pozdravio je gđu. Ranku Herljević, koja se ukratko 

predstavila vijećnicima, nakon čega je napustila sjednicu. 

Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da je prijedlog da se za člana Uprave – 

direktora TD KOMUN d.o.o. imenuje Ranka Herljević iz Čavli, na mandat od 4 (četiri) 

godine počevši od 01. rujna 2018. godine. 

 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 



AD 4. 

Prijedlog – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2018. godinu 

Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih 

priznanja Općine Dobrinj za 2018. godinu, te naveo da se za izniman doprinos u očuvanju 

narodnih običaja i promociju općine Dobrinj, Karnevalskim udrugama „Kataroška“ i 

„Optimisti“ dodjeljuju Godišnje nagrade Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

Općinski načelnik Neven Komadina napomenuo je da će se na svečanoj sjednici 

dodijeliti i jedna zahvalnica i to: Ivanu Sršiću, za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg 

školovanja u OŠ Omišalj, PŠ Dobrinj. 

 

AD 5.  

Informacije i prijedlozi 

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

otoka Krka koja je održana 17. srpnja 2018. u Općini Vrbnik, te se osvrnuo na neke od točaka 

sjednice: - Prijedlog izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2018. godinu u dijelu mase bruto 

plaća za neadministrativne radnike Ponikve d.o.o. Krk,  

- KBC Rijeka: kapitalna potpora JLS otoka Krka za sanaciju bolničkih odjela,  

- Kanal RI, otvaranje dopisništva na otoku Krku, 

- Mostarina na Krčkom mostu, ukidanje naplate ili ulaganje dijela prihoda u razvoj cestovne 

infrastrukture otoka Krka.      

5.2. Vijećnik Alen Šamanić napominje da tijekom ljeta masovno dolaze autobusi iz 

unutrašnjosti Hrvatske na jednodnevne izlete, te su neki Gradovi i Općine uvele vinjete za 

naplatu parkinga autobusima. 

-  Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se za sada neće isto naplaćivati.                                                            

 

 

AD 6. 

Razno 

 

 

 

 

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. 

 

 


