
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/3 

URBROJ: 2142-04-01-19-3 

Dobrinj, 27. ožujka 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  17. sjednice Općinskog vijeća, održane 27. ožujka 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, Anita Bobovčan, 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), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu). 

 

Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić (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. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li se može postaviti kontejner - „baja“ za bio otpad tijekom 

mjeseca travnja i svibnja u Klimnu na lokaciji kod trafostanice i na plaži, obzirom da veliki 

broj mještana Klimna u navedenom razdoblju čisti svoje okućnice i okoliš.  

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se obavijest o točnom datumu postavljanja 

kontejnera objaviti na mrežnim stranicama Općine Dobrinj. 

2. Vijećnica Nikolina Jurić pita za naplatu parkiranja i iscrtavanje parkirališta. 

 - Načelnik Neven Komadina odgovara da se isto neće uspjeti napraviti do sezone, obzirom da 

je potrebno izraditi projekt. 

3. Vijećnik Ivan Šamanić pita da li Općina ima u planu zaposliti komunalnog redara. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isti zaposliti tijekom ove godine. 

4. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li će se nešto poduzeti po pitanju dolazaka autobusa 

turista iz unutrašnjosti na jednovne izlete. 



- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada ne, obzirom da ti dolasci nisu tako masovni 

na području općine Dobrinj. 

5. Vijećnica Anita Bobovčan pita da li se može od Županijske lučke uprave Krk zatražiti 

postavljanje novog kandelabera (obzirom da je ukraden) kod dječjeg igrališta u Čižićima. 

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

Ujedno Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje da je razbijen vrtuljak na dječjem igralištu u 

Čižićima. 

6. Vijećnica Anita Bobovčan ističe da bi se kalendar događanja mogao ranije objavljivati. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da se 29. ožujka 2019.g. održava Turističko vijeće i 

Skupština TZO Dobrinj, na kojima će se potvrditi kalendar događanja za sezonu 2019. i 

nakon toga objaviti. 

 

      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 16. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu, 

3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu, 

4. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   

    infrastrukture u 2018. godini, 

5. Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u   

    2018. godini, 

6. Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2018. godinu – na znanje 

7. Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2019. godinu, 

8. Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. godini, 

9. Prijedlog - I. Izmjene rashoda predstavničkih i izvršnih tijela, 

10. Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.    

      godini, 

11. Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    

      infrastrukture u 2019. godini, 

12. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   

      općine Dobrinj u 2019. godini, 

13. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području   

      općine Dobrinj u 2019. godini, 

14. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na    

      području općine Dobrinj u 2019. godini, 

15. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području   

      općine Dobrinj u 2019. godini, 

16. Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja  

      otpadom za 2019. godinu, 

17. Prijedlog - I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje    

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini, 

18. Prijedlog - I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na   

      području općine  Dobrinj u 2019. godini,  

19. Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do     

      31. prosinca 2018. godine, 

20. Informacije i prijedlozi, 

21. Razno. 



AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog - Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu 

 

Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) razložila je 

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

navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 19.007.065 kn, a ostvareni 

u iznosu od 15.875.757,87 kn odnosno 84 %, dok su rashodi poslovanja bili planirani u iznosu 

od 14.241.634 kn, a ostvareni u iznosu od 12.289.989,16 kn odnosno 86 %, prihodi od 

prodaje financijske imovine planirani 547.847 kn. ostvareni 491.000,00 kn, ili 90 %, a rashodi 

za nabavu nefinancijske imovine planirani 5.267,466 kn, ostvareni 2.742.352,67 kn, ili 52 %. 

 U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u 

iznosu 1.744.000 kn i ostvareni u iznosu od 1.485.433,87 kn, odnosno 85 %.  

           Višak prihoda iz prošle godine iznosi 1.698.188,16 kn. U 2018. godini ostvaren je 

manjak od 151.014,83 kuna, tako da ukupni višak s umanjenjem iznosi 1.547.173,33 kn, koji 

je raspoređen odlukom o raspodjeli rezultata. 

 Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Godišnji 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu.  

 

 

AD 3. 

Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić  obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2018. godinu. 

 

 

AD 4. 

Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2018. godini. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog - Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. 

godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Izvještaju, nema te se 

jednoglasno usvaja Izvještaj Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture u 

2018. godini. 

 

 

 

 



AD 6.  

Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2018. godinu – na znanje 

Ankica Šamanić razložila je Financijski izvještaj Općine Dobrinj za 2018. godinu koji 

je dostavljen Općinskom vijeću na znanje. 

 

 

AD 7. 

Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2019. godinu 

 

      Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene 

Proračuna za 2019. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.             

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja povećani za 1.556.877 kn i  iznose 

22.341.627 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 80.000 kn i 

iznose 4.381.000 kn. Planirani rashodi poslovanja smanjeni su za -155.000 kn i iznose 

16.982.750,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 689.050 

kn i iznose 11.687.050 kn. Planirani izdaci za financijsku imovine povećani su za 150.000,00 

kn i iznose 1.100.000 kn, a odnose se na financiranje izgradnje vodnih građevina i povećanja 

udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o. 

U I. Izmjene Proračuna za 2019. godinu uključen je ostvareni višak prihoda iz prošle 

godine u iznosu od 1.547.173 kn, tako da je planirani višak od 2.500.000,00 smanjen za -

952.827 kn. Ukupno je proračun povećan za 684.050 kn i iznosi 29.769.800 kn. 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su 

izmijenjene odnosno dopunjene.  

     Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. 

Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 8. 

Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. 

godini. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 

općine Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini. 

 

 

 

 



AD 11.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 

2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u 2019. godini. 

 

 

AD 12.  

Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

 

AD 14.  

Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  području 

općine Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 15.  

Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine 

Dobrinj u 2019. godini 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 16.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom 

za 2019. godinu 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 

otpadom za 2019. godinu. 

 

 

 



AD 17.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje  

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 18.  

Prijedlog - I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 

općine  Dobrinj u 2019. godini 

 Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose I. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 

općine  Dobrinj u 2019. godini. 

  

 

AD 19. 

Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje od 1. srpnja do 31. 

prosinca 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 od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. 

 

 

AD 20.  

Informacije i prijedlozi 

 

 

AD 21.  

Razno 

21.1. Vijećnica Anita Bobovčan pita ako postoji mogućnost da se uredi odbojkaško igralište u 

Šilu. 

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

21.2. Općinsko vijeće raspravljalo je o projektu uvođenja naplate parkirališta na području 

općine Dobrinj, te donijelo slijedeći Zaključak: 

Obvezuju se Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj i KOMUN d.o.o. da za slijedeću 

sezonu 2020.g. odrade sve potrebne radnje za naplatu parkinga u naseljima Šilo, Soline, 

Klimno i Čižići. 

 

Zaključeno u 21,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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


