
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/17-01/5 

URBROJ: 2142-04-01-17-3 

Dobrinj, 13. rujna 2017. godine  

  

     

ZAPISNIK 

 
s  3. sjednice Općinskog vijeća, održane 13. rujna 2017. godine u vijećnici Općine Dobrinj s 

početkom u 19,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Tomislav Saftić, 

Darko Strčić, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Ratko Turčić, Anita Bobovčan i Mladen Španjol. 

 

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog 

načelnika). 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić 

(pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo). 

 

Odsutni članovi Vijeća: Sanjin Kirinčić (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 Darko Strčić pita ima li kakvih novosti o Prostornom planu uređenja Općine 

Dobrinj.  

- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada nema novosti o istom. 

 

      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 2. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu, 

3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine, 



4. Sustav civilne zaštite na području općine Dobrinj 

4.1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Dobrinj 

    - na znanje, 

4.2. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području     

       općine Dobrinj u 2016. godini, 

       Prijedlog - Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Dobrinj u   

       2016. godini, 

4.3. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na     

       području općine Dobrinj za 2017. godinu, 

       Prijedlog - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Dobrinj      

       za 2017. godinu, 

4.4. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne     

       zaštite za područje općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine.  

       - Prijedlog - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za područje     

         općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, 

5. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama – dio z.č. 1074/1 k.o. Soline, 

6. Informacije i prijedlozi, 

7. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

 

 Općinski načelnik Neven Komadina osvrnuo se na prijedlog vijećnice Nikoline Jurić s 

prošle sjednice Općinskog vijeća, u svezi održavanja sastanka s predstavnicima Županijske 

Lučke uprave Krk, te istaknuo da je imenovan ravnatelj ŽLU Krk, međutim da nema smisla 

sazivati sastanak dok se ne konstituira novi sastav Upravnog vijeća. 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu 

 

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

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu, te istaknula da su u 

navedenom razdoblju prihodi poslovanja bili planirani u iznosu od 20.860.750 kn, a ostvareni 

u iznosu od 6.913.521,37 kn, odnosno 33 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 

planirani u iznosu od 1.501.000 kn, ostvareni 278.826,00 kn, dok su rashodi poslovanja bili 

planirani u iznosu od 14.123.600 kn, a ostvareni u iznosu od 4.187.684,96 kn, odnosno 30 %, 

rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.721.266 kn, ostvareni 2.145.041,62 

kn.  

          Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 500.000 kn nisu 

ostvareni. 

          Višak prihoda koji se koristi u ovoj godini iznosi 983.115,49 kn, a na dan 30.06.2017. 

ukupni višak prihoda iznosi 1.842.736,28 kuna.  

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu. 

 



AD 3.  

Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2017. 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 i 36/13) te je ukratko isto izložio. 

 

 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvještaj o radu Općinskog načelnika Općine 

Dobrinj za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine. 

 

 

AD 4. 

Sustav civilne zaštite na području općine Dobrinj 
 

4.1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Dobrinj 

   

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Odluku o osnivanju i imenovanju članova 

Stožera civilne zaštite Općine Dobrinj, te napomenula da je Odluka dostavljena Općinskom 

vijeću na znanje. 

 

4.2. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području     

       općine Dobrinj u 2016. godini, 

       Prijedlog - Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Dobrinj u   

       2016. godini 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Analize stanja sustava civilne 

zaštite na području općine Dobrinj u 2016. godini, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno 

usvojilo Prijedlog. 

 

4.3. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na     

       području općine Dobrinj za 2017. godinu, 

       Prijedlog - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Dobrinj      

       za 2017. godinu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava 

civilne zaštite na području općine Dobrinj za 2017. godinu, nakon čega je Općinsko vijeće 

jednoglasno usvojilo Prijedlog. 

 

4.4. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne     

       zaštite za područje općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine, 

       Prijedlog - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za područje     

       općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. godine 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Smjernica za organizaciju i 

razvoj sustava civilne zaštite za područje općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2020. 

godine, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno usvojilo Prijedlog. 

 

 

 

 



AD 5.  

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama – dio z.č. 1074/1 k.o. Soline 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih 

osoba predlaže prodaja nekretnine na način kako slijedi: nekretnina u vlasništvu Općine  i to: 

dio z.č. 1074/1, udio 546/1026005, ukupno 546 m2, upisana u zk. ul. 9985, k.o. Soline. 

 

Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke od 13. rujna 2017. 

godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/1, ukupno 546 m2, k.o. Soline, u 

iznosu od 131,90 €/m2 odnosno 980,00 kn/m2, ukupno 72.020,21 € odnosno 535.080,00 kn.   

  

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja 

nekretninama provesti će postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te sastaviti zapisnik 

o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno 

odredbama Odluke o upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.  

 

 

AD 6.  

Informacije i prijedlozi 

6.1. Općinski načelnik Neven Komadina dao je informacije sa sastanka održanog u 

Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje. 

Za opremu (kompjutori, projektori i sl.) Osnovne škole Županija je odobrila 50.000,00 kn. 

Napomenuo je da se na sastanku raspravljalo i o nadogradnji škole obzirom da sadašnji 

prostor ne udovoljava, a svake se godine bilježi porast broja djece, te se stoga kreće u izradu 

projekta, a u planu je i gradnja dvorane. 

 

 

AD 7. 

Razno 

7.1. Vijećnica Nikolina Jurić napomenula je da su joj se obratili vlasnici kuće u Sv. Ivanu i 

žalili se na susjeda koji skuplja otpad oko kuće, te zamolili ako se može nešto poduzeti.   

- Općinski načelnik odgovorio je da će se isto provjeriti. 

7.2. Vijećnik Mladen Španjol dao je prijedlog da se sanira-asfaltira cesta na dionici od 

Gostinjca do Donje Hlape obzirom da su učestale prometne nesreće na tom dijelu. 

- Općinski načelnik odgovorio je da je u planu saniranje iste. 

7.3. Vijećnik Ivan Šamanić dao je primjedbu na neodržavanje čistoće javnih i zelenih 

površina u Rasopasnu, te smatra da su naselja u unutrašnjosti zapostavljena po tom pitanju. 

- Općinski načelnik odgovorio je da je problem u nedostatku zaposlenika. 

7.4. Vijećnik Ratko Turčić dao je prijedlog da se u Melinama uz cestu napravi zid  i uredi 

parkiralište koje bi se naplaćivalo. 

- Općinski načelnik odgovorio je da je to pomorsko dobro. 

7.5. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo je da bi trebalo s Hrvatskim vodama 

dogovoriti uređenje dobrinjskog potoka od dobrinjske Drage do lokaliteta Ogreni, uređenje 

odvodnje u Dobrinju na lokalitetu „Stenice“ kod kuće Mladena Španjola kao i uređenje 

vodotoka u Čižićima. 

- Općinski načelnik odgovorio je da će kontaktirat predstavnike Hrvatskih voda. 

7.6. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić dao je informacije o Javnom pozivu za podnošenje 

zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke 



infrastrukture u 2017. godini koje je objavilo Ministarstvo turizma, temeljem čega je tvrtka 

Ponikve Eko otok Krk d.o.o. prijavila Projekt za uređenje, postavljanje i opremanje stanica za 

iznajmljivanje e-bicikala u općini Dobrinj, kao i u ostalim Jedinicama lokalne samouprave 

otoka Krka.  

7.7. Vijećnica Anita Bobovčan iskazala je nezadovoljstvo na postupanje učitelja Osnovne 

škole Omišalj, PJ Dobrinj s učenicima prvog razreda. 

Između ostalog navela je da ujutro nitko od učitelja ne dočekuje prvašiće, ne postoje dežurni 

učitelji, da se djeca u vrijeme pauze ne smiju zadržavati u školi, već izvan škole, te smatra da 

isto nije u redu, s čime se je složila i vijećnica Nikolina Jurić. 

 

 

 

 

Zaključeno u 21,30 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                         

   Tajnica Općine                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 

          


