
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/7 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 13. rujna 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
sa  12. sjednice Općinskog vijeća, održane 13. rujna 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, 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). 

 

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 da li će se uređivati mrtvačnica u Dobrinju. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se natječaj objaviti sutra. 

2. Vijećnik Alen Šamanić pita kada će početi voziti kombi koji prevozi djecu s područja 

Općine Dobrinj na treninge nogometa u Krk. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da ga nije nitko kontaktirao u svezi s tim. 

3. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na problem mačaka u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se kontaktirati veterinara. 

4. Vijećnica Anita Bobovčan navodi da nije očišćen put prema Melinama. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti. 

 

 



Predsjednik Vijeća  predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 5. „ Prijedlog – 

Odluka o raspolaganju nekretninama“ briše, te AD 6. postaje AD 5., a AD 7. 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 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018.     

    godinu, 

3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine, 

4. Prijedlog – Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima, 

5. Informacije i prijedlozi, 

6. Razno. 

     

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća, 

te utvrđuje da su jednoglasno prihvaćeni. 

 

AD 2.  

Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018.   

godinu 

 

      Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Polugodišnji  

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu, te istaknula da su u 

navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 22.419.180,58 kn, a 

ostvareni u iznosu od 6.904.378,47 kn, odnosno 31 %, prihodi od prodaje nefinancijske 

imovine planirani u iznosu od 2.769.881,26 kn, ostvareni 491.000,00 kn. 

         Rashodi poslovanja su bili planirani u iznosu od 15.405.784,03 kn, ostvareni su u iznosu 

od 3.910.458,50 kn, odnosno 25,4 %, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 

9.367.465,97 kn, ostvareni 439.868,20 kn.  

          Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 2.114.000,00 

kn, a ostvareni 410.055,65 kn. 

          Višak prihoda koji se koristi u ovoj godini iznosi 1.698.188,16 kn, a na dan 30.06.2018. 

ukupni višak prihoda iznosi 4.333.184,28 kuna.  

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu. 

 

AD 3. 

Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2018. 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 i 2/18) te je ukratko isto izložio. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine 

Dobrinj za razdoblje siječanj - lipanj  2018. godine. 



 

 

AD 4. 

Prijedlog – Odluka o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom uređuje sufinanciranje 

troškova boravka djece s područja općine Dobrinj u Dječjem vrtiću „Katarina Frankopan“, 

Područni vrtić Polje, kojeg je suosnivač Općina Dobrinj, dječjim vrtićima na području općine 

Dobrinj te dječjim vrtićima izvan područja općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 5.  

Informacije i prijedlozi 

5.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se  17. rujna nastavljaju radovi na kanalizaciji, 

u sklopu čega će se izvršit i izgradnja DTK mreže. 

5.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je prisustvovao svečanosti otvorenja područnog 

odjela Centra za odgoj i obrazovanje Rijeka za djecu s posebnim potrebama u PŠ Dobrinj. 

Tom prilikom razgovaralo se s predstavnicima Županije o planovima za dogradnju škole. 

5.3. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je u tijeku ishodovanje dokumentacije za 

Dobrinjski potok.   

5.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je zaključen natječaj za uređenje zgrade 

Općine, a radovi bi trebali započeti u listopadu. 

5.5. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na turističke rezultate ostvarene na području 

općine Dobrinj. 

 

 

AD 6. 

Razno 

6.1. Vijećnik Ratko Turčić daje pritužbu na Općinu Omišalj, obzirom da ne održavaju svoj 

dio područja šumske ceste Čižići – Omišalj. 

- Načelnik Neven Komadina slaže se s istim te predlaže da se uputi dopis Općini Omišalj. 

6.2. Vijećnik Ivan Šamanić pita da li je dvorana u sklopu nadogradnje škole. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada nije, međutim, o istom će se razmišljat 

ubuduće. 

6.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je prisustvovao Konferenciji o razvoju otoka u 

Opatiji, čiji je cilj bio dati naglasak na nužnost razvoja hrvatskih otoka, ali ujedno i očuvanje 

njihovih jedinstvenih ekoloških sustava. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske 

unije Gabrijela Žalac predstavila je ukratko novi Zakon o otocima koji bi početkom iduće 

godine trebao stupiti na snagu. 

 

Zaključeno u 20,00 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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


