
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/1 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 30. siječnja 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  15. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. siječnja 2019. 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, 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) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj).  

 

Odsutni članovi Vijeća: Anita Bobovčan (opravdala 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 Mladen Španjol pita da li će se izvesti radovi na uređenju okoliša mrtvačnice 

Dobrinj. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se uskoro nastaviti predmetni radovi. 

2. Vijećnik Mladen Španjol pita za radove na uređenju parka u Dobrinju, obzirom na 

dostavljene primjedbe MO Dobrinj i KD Dobrinj. 

- Načelnik Neven Komadina obrazložio je dostavljene primjedbe. 

3. Vijećnica Nikolina Jurić pita kada će se napraviti zid u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je izrada zida u planu za naredno razdoblje. 

4. Vijećnica Nikolina Jurić pita ima li novosti vezano za prijavu za bespravnu gradnju objekta 

kraj igrališta u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Općina uputila prijavu Ministarstvu graditeljstva 

i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove, međutim do danas nije zaprimljen 

odgovor na istu. 



5. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se nešto poduzeti po pitanju regulacije prometa u 

Klimnu kod kuće g. Žnidarića. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izvidit mogućnost istog. 

6. Vijećnica Nikolina Jurić pita za Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj. 

- Načelnik Neven Komadina dao je najnovije informacije o istom, jedna od njih je i Javni 

poziv za iskaz interesa za izgradnju Lječilišta Meline koji je objavljen u mjesecu studenom 

prošle godine, a na koji nije pristiglo niti jedno pismo namjere. 

7. Vijećnik Ratko Turčić napominje da je nedavno crkvicu Sv. Vida posjetio predstavnik 

Konzervatorskog odjela u Rijeci radi fotografiranja iste, te predlaže da im se pošalje zahtjev 

za popravak crkvice – fugiranje fasade, te da se postavi mreža na otvore radi zaštite od 

golubova. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se zahtjev poslati, međutim napominje da 

stavljanje mreže vjerojatno neće dopustiti. 

8. Vijećnik Alen Šamanić pita da li će biti organizirane dječje redute. 

- Vijećnica Ivančica Dunato odgovara da je razgovarala s voditeljicom škole, koja će s 

voditeljicom Dječjeg vrtića dogovorit sve o održavanju dječjih reduta, koje će se održati 17. i 

24. veljače 2019.g..  

9. Vijećnik Mladen Španjol pita kako teku radovi na uređenju zgrade Općine. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da radovi na uređenju kasne, tvrtka koja izvodi radove 

zatražila je produženje roka, navodeći da su morali izvesti nepredviđene radove na objektu 

koji su im uvelike oduzeli vrijeme. 

 

      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 14. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za pružatelje usluga u    

    domaćinstvu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu, 

3. Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih   

    stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću   

    Općine Dobrinj u 2019. godini, 

4. Prijedlog – Odluka o komunalnoj naknadi, 

5. Prijedlog – Odluka o komunalnom doprinosu, 

6. Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2019.   

    Godinu, 

7. Informacije i prijedlozi, 

8. Razno. 

 

 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 



AD 2.  

Prijedlog – Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak za pružatelje usluga u 

domaćinstvu po krevetu, odnosno smještajnoj jedinici u kampu 

 

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

paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu i kampu-odmorištu te 

objektu za robinzonski smještaj, kako slijedi: 

- u iznosu od 300,00 kn u naselju Šilo, 

- u iznosu od 255,00 kn u naseljima Čižići i Klimno, 

- u iznosu od 210,00 kn u naseljima Dobrinj, Rasopasno, Soline i Županje, 

- u iznosu od 180,00 kn u naseljima Gabonjin, Gostinjac, Hlapa, Klanice, Kras, Polje,     

  Rudine, Sužan, Sveti Ivan, Sveti Vid, Tribulje i Žestilac. 

 

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 3. 

Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću 

Općine Dobrinj u 2019. godini 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom raspoređuju sredstva 

za redovito financiranje političkih stranaka koje imaju člana u Općinskom vijeću Općine 

Dobrinj i članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabranih s liste grupe birača u 2019. 

godini koja su osigurana u Proračunu Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 4. 

Prijedlog – Odluka o komunalnoj naknadi 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je uslijedila rasprava.  

Zaključeno je da se u članku 19. mijenja stavak 4. i 5. na način da se umjesto riječi 

„živi“ dodaju riječi „ima prebivalište“. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke s navedenim izmjenama. 

 

 

AD 5. 

Prijedlog – Odluka o komunalnom doprinosu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je uslijedila rasprava. 

Zaključeno je da se u člancima 11., 12. i 13. uvrste odredbe u svezi dodatnog 

oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa za Hrvatske branitelje, s obzirom na preostali 

postotak, kako slijedi: 

- članak 11. stavak. alineja 1.  



Broj dana 

provedenih  

na ratištu 

Postotak dodatnog  

smanjenja plaćanja  

komunalnog doprinosa 

200 dana i više 20 % 

do 200 dana 10 % 

- članak 11. stavak. alineja 2. 

Broj dana provedenih  

na ratištu 

Postotak dodatnog  

smanjenja plaćanja  

komunalnog doprinosa 

200 dana i više 40% 

do 200 dana 20% 

i tako nadalje alineja 3., te u članku 12. i 13. na isti način. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke s navedenim izmjenama. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2019.  

godinu 

 

Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da je potrebno u Godišnjem planu 

davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2019. godinu odrediti rok na koji će se dati 

koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova.  

Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave utvrdilo da rok bude 2 godine, te  

jednoglasno prihvatilo Prijedlog Godišnjeg plana. 

 

 

AD 7. 

Informacije i prijedlozi 

7.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o tome da tvrtka Rijekaprojekt d.o.o. iz 

Rijeke izrađuje Studiju o prometnicama na otoku Krku u svrhu planova za izgradnju tzv. 

„Plave magistrale“. 

7.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Općina Dobrinj dobila sredstva Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija 

dijela upravne zgrade Općine Dobrinj“, u iznosu od 350.000,00 kn, temeljem Javnog poziva  

za dostavu prijedloga projekata za program razvoja otoka u 2019. godini. 

 

 

AD 8. 

Razno 

8.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je zaprimljeno očitovanje MO Čižići, a u svezi 

predmeta Marije Kirinčić iz Čižića, o utvrđivanju činjeničnog stanja radi razrješenja 

imovinsko-pravnih odnosa vezano za formiranu česticu z.č. 1045/2 k.o. Sužan koja se nalazi u 

naselju Čižići.  

  Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je slijedeći Zaključak - Razmatrajući Zahtjev 

Marije Kirinčić iz Čižića, Čižići 10, zastupane po punomoćniku, utvrđuje se da je isti nužno, a 

s obzirom na protek vremena i novonastale okolnosti, urediti na način da je potrebno utvrditi 



ovlaštenika podnositelja zahtjeva te izraziti sam zahtjev, a sve kako bi se po istom moglo 

postupiti. 

8.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je zaprimljena zamolba Jadranke Smoković 

Sršić i Zdravka Sršića iz Čižića o financijskoj pomoći rehabilitacijskih tretmana Ane Sršić, 

djeteta  s posebnim potrebama. 

 Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je donijelo Odluku da se dodijeli financijska 

jednokratna pomoć u iznosu od 12.000,00 kn. 

8.3. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je zaprimljena zamolba Sanje Orlović iz 

Krasa o financijskoj pomoći prijevoza do škole Malinska – Dubašnica u školskoj godini 

2018/2019., za Danka Orlovića, djeteta s posebnim potrebama. 

 Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je Odluku o dodijeli financijske 

pomoći u iznosu od 6.000,00 kn. 

8.4. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je zaprimljen dopis tvrtke IVA LIFE j.d.o.o. 

iz Rijeke koja se bavi djelatnošću za pružanje socijalnih usluga. Iskazali su interes o otvaranju 

doma za starije osobe u Sužanu u prostoru „stare škole“, obzirom da već imaju u najmu dom u 

Korniću.  

 Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te zaključilo da se najprije mora provjeriti 

imovinsko-pravno stanje predmetne nekretnine, a ujedno i zatražiti mišljenje Mjesnog odbora 

Sužan. 

 

 

Zaključeno u 22,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

 


