
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/8 
URBROJ: 2142-04-01-19-3 
Dobrinj, 11. prosinca 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  22. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. prosinca 2019. godine u vijećnici Općine 

Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Šamanić, 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) i Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine 

Dobrinj). 

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 Sanjin Kirinčić pita što je s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV i 

optikom. 

- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da će radovi biti završeni 15. travnja 2021.g., 

neće se postaviti biopročišćivači, već će se privremeno postaviti mehanički biouređaj. 

Istaknuo je i da Općina Dobrinj aktivno i financijski radi na projektu razvitka DTK i na 

projektu, optika do svake kuće. Ona kao i sve druge JLS provode izgradnju 85 km cijevi do 

svake parcele. To su i dijelovi tako zvanih sivih zona kamo se ne mogu dobit sredstva od 

Europe. Za one bijele zone kamo se mogu dobit sredstva i do 95 %, sve JLS otoka Krka su se 

kandidirale na EU projekt i ušli u 3 krug (samo 4 JLS i 1 Županija za sad odobreno), tako da 

je izgledno i da će se ta sredstva dobiti. Da se to što brže pokrene i ubrza, JLS su osnovale i 

zajedničku firmu između Ponikve Eko otok Krk i firme Stanislava Magića (Infrastruktura 

d.o.o.) iz Varaždina . Ime novoosnovane tvrtke je Smart island Krk d.o.o. Bavi se primarno 

optikom, ali i svim drugim željama pojedinih JLS kao na primjer WiFi ,kamere ,nadzor, 

brojila, svi senzori, sav nadzor (pametna brojila, otpad, javna rasvjeta, parkinzi, meteorološke 



stanice), mjerenja kvaliteta zraka, pametne ulice, semafori, pametne zgrade i kuće, Info panoi 

….. a sve to da se ubrza dovođenje optike do svake kuće, što doprinosi turizmu , ostanku 

mladih i boljitku ljudi koji žive na otoku Krku. Već sada se provodi Pilot projekt grada Krka 

kojim bi se priključilo cca 135 domaćinstva na optičku mreži. Njima kao krajnjim korisnicima 

bi se time značajno podigla kvaliteta i brzina interneta i svih usluga, a ujedno bi se smanjila 

cijena. 

 

Načelnik Neven Komadina predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 7. 

Prijedlog - Odluka o povjeravanju usluge obračuna komunalne naknade i naknade za uređenje 

voda PONIKVI USLUGA d.o.o. briše,  prijašnja AD 8. postaje AD 7., a AD 10. postaje AD 

9. i AD 11. postaje AD 10. 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se o predmetnoj Odluci raspravljati na 

slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, te obrazložio razlog tome. 

 

      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 21. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog - Odluka o lokalnim porezima, 

3. Prijedlog -  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge    

    prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

4. Prijedlog - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja  

    s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, 

5. Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini, 

6. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 

7. Prijedlog - Odluka o pristupanju Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-  

    goranske županije,    

8. Prijedlog - Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda    

    za 2020. godinu, 

9. Informacije i prijedlozi, 

10. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Načelnik Neven Komadina navodi da se u 9. pitanju vijećnika brišu riječi „za slijedeću 

godinu“. 

 Vijećnica Anita Bobovčan pita vezano za 15. pitanje vijećnika, da li održana 

prezentacija projekta igrališta u Čižićima, na što načelnik Neven Komadina odgovara da nije, 

ali će se u dogovoru s Mjesnim odborom i Društvom za šport i rekreaciju pokrenuti potrebne 

radnje tijekom slijedeće godine. 

   

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da su jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

 



AD 2.  

Prijedlog - Odluka o lokalnim porezima 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je uslijedila rasprava.  

Zaključeno je da se u članku 15., mijenja točka 1., stavak 2. na način da umjesto  

„2,00 “ ima stajati „5,00“. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke s navedenim izmjenama. 

 

Načelnik Neven Komadina nadovezao se na ovu temu, a vezano za oslobađanje 

plaćanja poreza na potrošnju za ugostitelje s područja općine Dobrinj, koji rade tijekom cijele 

godine. Istaknuo je da je kontaktirao Poreznu upravu, te je dobio odgovor da sukladno 

zakonskim odredbama nije moguće provesti navedeno. 

Napomenuo je da ih se eventualno može osloboditi plaćanja komunalne naknade. 

 

 

AD 3. 

Prijedlog -  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge   

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, nakon čega je uslijedila 

rasprava.  

Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Odluke s 9 glasova „za“ i 1 „protiv“. 

 

 

AD 4. 

Prijedlog - Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

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

Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi 

posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, način postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te način postupanja s divljim životinjama pronađenim 

izvan prirodnog staništa na području Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 5. 

Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2020. godini 

 

 Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da je 

TZO Dobrinj na svojoj 7. sjednici Turističkog vijeća održanoj 9. prosinca 2019.g., donijelo 

zaključak kojim predlažu Općinskom vijeću da se privremena zabrana izvođenja radova u 

2020. godini odredi od 15. lipnja do 7. rujna 2020. godine. 

 Povela se kratka rasprava, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo 

navedeni Prijedlog. 

 

 

 



AD 6. 

Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

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

sukladno zakonskim odredbama donijete određene izmjene Odluke.  

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 7. 

Prijedlog - Odluka o pristupanju Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko 

goranske županije  

 

 Načelnik Neven Komadina istaknuo je da Općina Dobrinj ovom Odlukom pristupa 

ustanovi Centar za poljoprivrednu i ruralni razvoj  Primorsko-goranske županije u svojstvu 

osnivača. Općina Dobrinj će putem svojeg predstavnika u Stručnom vijeću sudjelovati u radu 

Centra za poljoprivrednu i ruralni razvoj s ciljem unapređenja i provedbe programa iz 

područja poljoprivrede i ruralnog razvoja na svom području. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 8. 

Prijedlog - Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 

2020. godinu 

 

 Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka, te predložila 

Općinskom vijeću donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. 

godinu. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka. 

 

 

AD 9.  

Informacije i prijedlozi 

9.1. Vijećnik Alen Šamanić istaknuo je da se 15. prosinca 2019.g. u Domu Sužan održava 

humanitarni turnir u balanju i kartanju, te će nastupiti Tabako band i TS „Nikad doma“ iz 

Gabonjina. 

- Načelnik Neven Komadina dao je primjedbu na datum održavanja događanja, obzirom da se 

istog dana održava „Advent u Polju“. 

9.2. Pročelnica Tea Orlić Mihajić dala je informaciju o provedenom postupku tijekom 

blagdana Svih svetih, kojim su se na određena grobna mjesta groblja Dobrinj stavile  

obavijesti korisnicima istih, da se jave Općini, a u svezi  ne plaćanja grobne naknade više od  

10 godina.  

 

 

AD 10.  

Razno 

10.1. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da je e-mail-om zaprimljena zamolba 

Morene i Marina Lučića iz Šila o djelomičnom oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa, 

iako sukladno Odluci o komunalnom doprinosu ne ostvaruju pravo na isto, o čemu su strane 

već prije obaviještene. Međutim stranke su inzistirale da se njihova zamolba uputi na 

Općinsko vijeće. 



 Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je donijelo zaključak da se 

zamolba ne prihvaća. 

10.2. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić dao je primjedbu na izvođače radova na sustavu 

odvodnje u Klimnu, te istaknuo da odlažu jalovinu na tlakavce i svojim strojevima uništavaju 

asfaltnu površinu, stoga predlaže da se izvođače upozori na navedeno. 

 

 

Zaključeno u 22,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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


