
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/19-01/9 
URBROJ: 2142-04-01-19-3 
Dobrinj, 18. prosinca 2019. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  23. sjednice Općinskog vijeća, održane 18. 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 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: Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Mladen Španjol (opravdali 

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, te utvrđuje da nema vijećničkih pitanja. 

 

      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 22. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – III. Izmjene Proračuna za 2019. godinu, 

3. Prijedlog – III. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019.    

    godini, 

4. Prijedlog – III. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na   

    području općine Dobrinj u 2019. godini, 



5. Prijedlog – III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.    

    godini, 

6. Prijedlog – III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne      

    infrastrukture u 2019. godini, 

7. Prijedlog – III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području    

    općine Dobrinj u 2019. godini, 

8. Prijedlog – III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području    

    općine Dobrinj u 2019. godini, 

9. Prijedlog – III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  

    području općine Dobrinj u 2019. godini, 

10. Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području   

      općine Dobrinj u 2019. godini, 

11. Prijedlog – III. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području    

      općine Dobrinj u 2019. godini,  

12. Prijedlog – III. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja   

      otpadom za 2019. godinu, 

13. Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja na području općine Dobrinj u     

      2019. godini, 

14. Prijedlog – III. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na    

      području općine Dobrinj u 2019. godini, 

15. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i    

      2022. godinu s Planom razvojnih programa, 

16. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu, 

17. Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2020. godini, 

18. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine       

      Dobrinj u 2020. godini, 

19. Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini, 

20. Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020.     

      godini, 

21. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

      2020. godini, 

22. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u  

      2020. godini, 

23. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine  

      Dobrinj u 2020. godini, 

24. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine  

      Dobrinj u 2020. godini, 

25. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine   

      Dobrinj u 2020. godini, 

26. Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u     

      2020. godini, 

27. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u  

      2020. godini, 

28. Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020.   

      godinu, 

29. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju    

      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2020. godinu, 

30. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2020. godinu,  

31. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje      

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2020. godini, 



32. Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine    

      Dobrinj u 2020. godini, 

33. Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene  

      poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2020. godini, 

34. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dobrinj, 

35. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na  

      području Općine Dobrinj, 

36. Prijedlog Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dobrinj za    

      2020. godinu, 

37. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj  

      namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača     

      Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2020. godini, 

38. Informacije i prijedlozi, 

39. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – III. Izmjene Proračuna za 2019. godinu 

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

Izmjene Proračuna za 2019. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.    

 

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja smanjeni za -10.550,35 kn i  iznose 

22.524.876,67 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni za -

2.755.199,65 kn i iznose 1.601.000 kn. Planirani rashodi poslovanja smanjeni su za -

1.468.000,00 kn i iznose 15.561.750,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine 

smanjeni su za -3.527.750,00 kn i iznose 7.761.300,00 kn. Planirani izdaci za financijsku 

imovinu povećani su za 730.000,00 kn i iznose 2.350.000 kn, a odnose se na financiranje 

izgradnje vodnih građevina, odvodnje i povećanja udjela u glavnici komunalnog društva 

„Ponikve voda“ d.o.o. Primici od zaduživanja nisu ostvareni, te je plan umanjen za -

1.500.000,00 na 0 kn. 

S uključenim viškom prihoda iz prošle godine u iznosu od 1.547.173 kn, III. Izmjene 

Proračuna za 2019. godinu iznose 25.673.050 kn. 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su 

izmijenjene odnosno dopunjene. 

 

        Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene III. Izmjene 

Proračuna Općine Dobrinj za 2019. godinu. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2019. 

godini. 



AD 4.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog – III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini 

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

jednoglasno donose III. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. 

godini. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u 2019. godini. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 9.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na 

području općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

 

 

 



AD 10.  

Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području 

općine Dobrinj u 2019. godini 

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

jednoglasno donose III. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 11.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 

općine Dobrinj u 2019. godini. 

 

 

AD 12.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja  

otpadom za 2019. godinu. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja na području općine Dobrinj u   

2019. godini 

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

jednoglasno donose I. Izmjene Programa energetskog razvoja na području općine Dobrinj u   

2019. godini. 

 

 

AD 14.  

Prijedlog – III. 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 III. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na 

području općine Dobrinj u 2019. godini 

 

 

AD 15.  

Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 

2022. godinu s Planom razvojnih programa 

Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog 

Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu, te navela da Proračun za 2020. godinu iznosi 

28.453.000,00 kn, projekcija za 2021. 28.482.000 kn, a za 2022. 26.982.000 kn. 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2020. 

godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.  

 



           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna 

Općine Dobrinj za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu s Planom razvojnih 

programa jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD 16.  

Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu 

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

jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020. godinu. 

 

 

AD 17.  

Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2020. godini. 

 

 

AD 18.  

Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2020. godini. 

 

 

AD 19.  

Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini. 

 

 

AD 20.  

Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020.  

godini 

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

jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. 

godini. 

 

 

AD 21.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u  

2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 

2020. godini. 

 

 

 

 

 



AD 22.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2020. godini. 

 

 

AD 23.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj 

u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Dobrinj u 2020. godini. 

 

 

AD 24.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 

2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj 

u 2020. godini. 

 

 

AD 25.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 

Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2020. 

godini. 

 

 

AD 26.  

Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u 2020. 

godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2020. 

godini.    

 

 

AD 27.  

Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2020. godini 

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

jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2020. godini. 

 

 

 

 



AD 28.  

Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020.  

godinu 

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

jednoglasno donosi Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2020. 

godinu. 

 

 

AD 29.  

Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području općine Dobrinj za 2020. godinu 

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

jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju   

uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2020. godinu. 

 

 

AD 30.  

Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2020. godinu, 

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

jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2020. godinu. 

 

 

AD 31.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje  nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2020. godini. 

 

 

AD 32. 

 Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine 

Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2020. 

godini. 

 

 

AD 33.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2020. godini 

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

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2020. godini. 

 

 

 

 

 

 



AD 34.  

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Dobrinj 

 

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

Odlukom utvrđuju komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 

infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge 

nužne za svakodnevni život i rad na području Općine, utvrđuju se komunalne djelatnosti od 

lokalnog značenja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga 

pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće raspravljalo je o istom te zaključilo da se članci 4. i 11. mijenjaju i 

dopunjuju na način da se u članku 4. dodaje točka 7., a u članku 11. dodaje točka 4. Koje 

glase: „održavanje javnih zelenih površina – parkova Dobrinj i Šilo”. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 
 

 

AD 35.  

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na 

području Općine Dobrinj 

 

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

Odlukom određuju pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine 

Dobrinj s ciljem priprema i sudjelovanja u aktivnostima radi smanjenja rizika od katastrofa, 

pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja i otklanjanja 

posljedica katastrofa i velikih nesreća. 

Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić osvrnuo se na način provođenja navedenih 

aktivnosti i pitao je da li će se s pravnim osobama sklopiti ugovor. Pročelnica Tea Orlić 

Mihajić odgovorila je da će se sklopiti ugovor. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 36.  

Prijedlog Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Dobrinj za 2020. 

godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je predmetni Prijedlog, nakon čega je 

Općinsko vijeće jednoglasno  prihvatilo Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Općine Dobrinj za 2020. godinu 

   

 

AD 37.  

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine 

Dobrinj u 2020. godini 

 

Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio Prijedlog Odluke, na što se 

nadovezala pročelnica Tea Orlić Mihajić, te istaknula da se ovom odlukom uređuje način 

raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 2020. godinu za redovito 

godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike Općinskog 

vijeća, kao i vijećnika izabranih s liste grupe birača. 

 Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 



AD 38.  

Informacije i prijedlozi 

38.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je danas održan sastanak u Ponikvi s 

izvođačima radova na kanalizaciji, te dao informaciju o obračunu komunalne naknade. 

38.2. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo je da je PONIKVE EKO OTOK KRK 

d.o.o. dobio dokument iz Bruxellesa kao 10 najboljih primjera dobre prakse u cijeloj Europi 

vezane za energetsku učinkovitost i pametne otoke/regije.  

38.3. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je kako je TRGOVINA KRK d.d. dobila 

plaketu „Zlatna kuna“ za poslovanje na području Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini 

u kategoriji velikih trgovačkih društava, na čemu je čestitao načelnik Neven Komadina.  

38.4. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da je ove godine dodijeljeno ukupno 47 

stipendija, te će se 27. prosinca 2019.g. održati svečani prijem i dodjela stipendija za učenike i 

studente. 

38.5. Općinski načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji 

koncert koji će se održati 26. prosinca 2019.g. u prostorijama osnovne škole, na prigodno 

druženje koje će se održati 27. prosinca 2019. g., kao i na ispraćaj stare godine u Klimno, 

humanitarnog karaktera, u organizaciji Mjesnog odbora Klimno i Općine Dobrinj. 

 

 

AD 39.  

Razno 

39.1. Općinski načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom 

radu i suradnji tijekom 2018. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i 

jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela, te istaknuo 

gubitak četvorice velikana u 2019. godini, akademika Petra Strčića, prof. dr. Josipa Kirinčića, 

muzikologa i melografa Ivana Pavačića Jecalićeva i Svetka Ušalja, koji su svojim 

djelovanjem i ostvarenim postignućima ostavili neizbrisiv trag. 

Iste zahvale i čestitke povodom božićno – novogodišnjih blagdana uputio je i predsjednik 

Vijeća Zoran Kirinčić. 

 

 

 

 

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. 


