
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/1 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 30. siječnja 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  6. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. siječnja 2018. 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, Anita Bobovčan, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić. 

 

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

načelnika),  

(nazočni za točku 2.): direktor Ponikve d.o.o. Krk mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ., g. Ivan 

Jurešić, pomoćnik direktora i gđa. Boranka Miler, pomoćnica direktora. 

 

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 Ivan Šamanić pitao je kad će biti objavljen natječaj za Udruge. 

 - Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da će javni natječaj za financiranje programa i 

projekata od interesa za Općinu Dobrinj koje provode organizacije civilnog društva za 2018. 

godinu biti objavljen do kraja tjedna. 

 

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da AD 7. mijenja i glasi 

„Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Dobrinj“, AD 7. postaje AD 

8., a AD 8. postaje AD 9. 

 



      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 5. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog    

    komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, 

3. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, 

4. Prijedlog – Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i    

    mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, 

5. Prijedlog – Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak, 

6. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj, 

7. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Dobrinj, 

8. Informacije i prijedlozi, 

9. Razno. 

 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  

komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

Direktor Ponikve d.o.o. Krk, mr.sc. Ivica Plišić, dipl.ing.građ., pozdravio je nazočne i 

uvodno, ukratko se osvrnuo na Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na što se nadovezao g. 

Ivan Jurešić, pomoćnik direktora, te detaljnije obrazložio pojedine odredbe predmetne 

Odluke.  

- Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pitao je koliko je ljudi zaposleno i koliko imaju vozila. 

Gosp. Ivan Jurešić odgovorio je da je zaposleno 110 ljudi, te da raspolažu s 27 vozila plus 

strojevi za obradu otpada. 

- Vijećnik Ratko Turčić pitao je zašto se otpad ne bi naplaćivao po količini, a ne po 

kvadraturi. 

Gosp. Ivan Jurešić odgovorio je da je tebalo odrediti kriterije, na otoku Krku ima puno kuća u 

kojima nitko nije prijavljen, a tijekom ljeta borave u istim kućama. Obzirom da Ponikve d.o.o. 

ne mogu dobiti podatke o istom, jedino što se moglo primjeniti za obračun cijena otpada je 

obračun po kvadratima objekta. Istaknuo je da će se, kad se uvede digitalna evidencija, moći 

točnije odrediti odnosno raspolagati podacima.  

- Vijećnik Ivan Šamanić istaknuo je  da Zakon propisuje da se otpad naplaćuje po količini, a 

ne kako Ponikve naplaćuje po kvadraturi, te pitao da li se to kosi sa Zakonom. 

Gosp. Ivan Jurešić odgovorio je da je sve određeno sukladno Uredbi o gospodarenju 

komunalnim otpadom. 

 



- Vijećnik Alen Šamanić pitao je da li je skuplji sustav prikupljanja otpada „od vrata do 

vrata“. 

Gosp. Ivan Jurešić odgovorio je da se sustav pokazao dobrim, nije skuplje obzirom da ima 

manje odvoza. 

 

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

Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i   

mjerama za uklanjanje odbačenog otpada 

 

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

provedbe mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i  mjera za uklanjanje 

nepropisno odbačenog otpada, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog 

Odluke. 

 

 

AD 5.  

Prijedlog – Odluka o korištenju sredstava iz udjela u porezu na dohodak 

 

 Općinski načelnik istaknuo je da se ovom Odlukom odlučuje o korištenju sredstava iz 

udjela u porezu na dohodak izdvojenih na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije – Fond za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka koji je 

ostvaren na području Općine Dobrinj. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Dobrinj 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, objasnila pojedine 

odredbe Odluke, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 



AD 8.  

Informacije i prijedlozi 

8.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da su raspisani Izbori za članove vijeća 

Mjesnog odbora Šilo i Mjesnog odbora Dobrinj i održat će se 18. veljače 2018.g. 

8.2. Općinski načelnik Neven Komadina napomenuo je da 5. veljače 2018.g. u grad Krk 

dolazi ministar Oleg Butković koji će se sastati s gradonačelnikom Grada Krka i načelnicima 

Općina otoka Krka. Teme o kojima će se raspravljati, osim glavne teme susreta koja je plan 

izgradnje nove glavne Krčke prometnice, raspravljati i o cesti Omišalj -Čižići - rekonstrukcija 

postojeće ceste - nastavno zaobilaznica naselja Čižići - zaobilaznica naselja Klimno - 

zaobilaznica naselja Šilo,  povećanje broja vezova u lukama otvorenim za javni prome Šilo, 

Klimno, Soline, te o problemu slabe pokrivenosti signalom za mobilnu telefoniju. 

8.3. Općinski načelnik Neven Komadina osvrnuo se na točku 2. Odluka o načinu pružanja 

javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog 

otpada, te istaknuo da se ista morala donijeti i usvojiti do 31. siječnja 2018. godine, sukladno 

odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. 

- Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnoj Odluci te donijelo slijedeći Zaključak -  

Predlaže se da se u narednom razdoblju održi Skupština PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o 

te da se ponovno razmotri utvrđeni način obračuna cijene javne usluge, posebno njen 

varijabilni odnosno fiksni dio, rukovodeći se pri tome osnovnim načelom „onečišćivač“ plaća 

i zakonski utvrđenom obvezom da korisnik snosi troškove gospodarenja komunalnim 

otpadom razmjerno količini mješanog i biorazgradivog otpada kojeg je predao davatelju 

usluge, a sukladno popisu primopredaja iz Evidencije o preuzetom komunalnom otpadu.  

 
 

AD 9.  

Razno 

9.1. Općinski načelnik Neven Komadina ukratko je razložio dinamiku radova na sustavu 

javne odvodnje na području općine Dobrinj. 

 

 

Zaključeno u 21,40 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 


