
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/18-01/4 

URBROJ: 2142-04-01-18-3 

Dobrinj, 28. lipnja 2018. godine  

      

ZAPISNIK 

 
sa  9. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. lipnja 2018. godine u vijećnici Općine Dobrinj 

s početkom u 19,00 sati. 

 

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

Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, 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).  

 

Odsutni članovi Vijeća: Anita Bobovčan i Darko Strčić (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. 

 

1. Vijećnica Nikolina Jurić pita ima li novih informacija o postavljanju bankomata u Klimnu. 

- Načelnik Neven Komadina odgovora da je kontaktirao tvrtku EFT-USLUGE d.o.o. Zagreb, 

međutim ne odgovaraju im naši uvjeti. 

 

 

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 4. mijenja i 

glasi „ Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, 

uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog 

okoliša“, AD 4. postaje AD 5., a AD 5. postaje AD 6. 

 

 

 



      Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik 

Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Prijedlog – Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću    

    TD KOMUN d.o.o., 

3. Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - rješavanje imovinskopravnih    

    odnosa – izgradnja infrastrukturne građevine KB 20 kV TS SV. VID (DOBRINJSKI)      

    – TS RISIKA, 

4. Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje,     

    uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje    

    prirodnog okoliša, 

5. Informacije i prijedlozi, 

6. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2.  

Prijedlog – Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću   

TD KOMUN d.o.o. 

 

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o 

osnivanju društva s ograničenom odgovornošću   TD KOMUN d.o.o., objasnio pojedine 

odredbe, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 3.  

Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. - rješavanje imovinskopravnih  

odnosa – izgradnja infrastrukturne građevine KB 20 kV TS SV. VID (DOBRINJSKI)   

– TS RISIKA 

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je HEP – Operator distribucijskog sustava 

d.o.o. u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine KB 

20 kv  TS SV. VID (DOBRINJSKI) – TS RISIKA, te je stoga dostavljen zahtjev za 

sporazumnim rješavanjem imovinskopravnoga odnosa sklapanjem Ugovora o osnivanju prava 

služnosti bez naknade u  korist HEP-ODS d.o.o.. 

 

Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je zaključak da se sklopi ugovor o 

osnivanju prava služnosti bez naknade s jednim suzdržanim glasom vijećnika. 

 

 

 



AD 4. 

Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje,   

uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje 

prirodnog okoliša 

 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se u Odbor za prostorno i urbanističko 

planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje 

prirodnog okoliša izabiru: 

 

1. Zoran Kirinčić, predsjednik 

2. Robert Justinić, član 

3. Miljenko Variola, član 

4. Darko Strčić, član 

5. Tea Orlić Mihajić, član 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

AD 5.  

Informacije i prijedlozi 

5.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o trenutnoj dinamici radova na 

kanalizaciji, u Solinama još nije sve asfaltirano, u Šilu su radovi gotovi osim jednog dijela u 

ulici Kostrij i Žvankova, te iskazuje nezadovoljstvo dinamikom izvođenja radova. 

5.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je natječaj za održavanje zabavnih 

manifestacija – fešta zaključen, pristigla je samo jedna ponuda, međutim Povjerenstvo mora 

provest postupak otvaranja ponuda kako bi utvrdili pravovaljanost iste. 

5.3. Vijećnica Ivančica Dunato navodi i poziva vijećnike na predstjeća zbivanja u Šilu, i to: 

30. lipnja 2018.g. međunarodni oldtimer skup „Oldtimer kluba „Riječka fićo scena“, 1. srpnja 

- Susret klapa i 15.7. koncert klape Iskon 

5.4. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da u nedjelju dolaze dva policajca koja će biti 

smještena u našoj općini, a od 16. srpnja i dva zaštitara koja će obavljati zaštitarske poslove 

na javnim površinama općine Dobrinj.  

 

 

AD 6.  

Razno 

 

 

 

 

Zaključeno u 20,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

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

 

 


