
 

                        

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 
                 OPĆINA DOBRINJ 
KLASA: 021-05/21-01/6 

URBROJ: 2142-04-01-21- 
Dobrinj, 21. rujna 2021. godine  
      

Z A P I S N I K 
 

s  3. sjednice Općinskog vijeća, održane 21. rujna 2021. godine u prostoru Društvenog 
doma Dobrinj s početkom u 19,00 sati. 

 
Nazočni članovi Vijeća: Ivančica Dunato, Nikolina Jurić, Dajana Justinić, Zoran Kirinčić, Vedran 
Petrović, Dražen Purić, Ivan Šamanić, Dino Turčić i Miljenko Variola. 
 
Nazočni: Neven Komadina - Općinski načelnik 
 
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela 
Općine Dobrinj) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu). 
 

Predsjednik Općinskog vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. 
Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja. 
 

Predsjednik Vijeća utvđuje da nema pitanja općinskih vijećnika. 
 
     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. Prijedlog  – II. Izmjene Proračuna za 2021. godinu, 
3. Prijedlog – II. Izmjene Programa Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2021. 
godini, 
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 
Dobrinj u 2021. godini, 
5. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 
2021. godini, 
6. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine 
Dobrinj u 2021. godini, 
7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine 
Dobrinj u 2021. godini, 
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području 
općine Dobrinj u 2021. godini, 
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine 



Dobrinj u 2021. godini, 
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine 
Dobrinj u 2021. godini, 
11. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine 
Dobrinj u 2021. godini, 
12. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom 
za 2021. godinu, 
13. Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2021. godinu, 
14. Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području 
općine Dobrinj u 2021. godini, 
15. Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju 
uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj u 2021. godini, 
16. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja, 
17. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i 
turizam, 
18. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje 
naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i uređenje prirodnog okolišta, 
19. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu 
zaštitu, 
20. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za kulturu, 
21. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za sport, 
22. Prijedlog – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine 
Dobrinj, 
23. Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i 
Općine Dobrinj, 
24. Informacije i prijedlozi, 
25. Razno. 
 
 
AD 1.  
Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 
 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da 
je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 2.  
Prijedlog - II. Izmjene Proračuna za 2021. godinu 
 Ankica Šamanić (referent za financije, računovodstvo i javnu nabavu) obrazložila je II. Izmjene 
Proračuna za 2021. godinu na način da je navela da se Proračun odnosno prihodi povećava za 
1.500,00 kn, odnosno da se povećavaju prihodi poslovanja a smanjuju prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine kao i rashodi poslovanja. Službenica pojašnjava detaljnije pojedine dijelove 
izmjena Proračuna te poziva sve prisutne da se ukoliko imaju kakva pitanja ili nejasnoće obrate.  
 Općinski načelnik se nadovezuje na riječi službenice te ističe da su u Prijedlogu Izmjena 
Proračuna dodane neke aktivnosti. Navodi da je povećan iznos za plaće službenika upravnog odjela, a 
budući će se temeljem Prijedloga odluke koja je danas na dnevnom redu donijeti Pravilnik o 
unutarnjem redu kojim će se predvidjeti nova radna mjesta. Također, uvrštene su određene izmjene 
temeljem zahtjeva pojedinih mjesnih odbora, kokretno MO Sv. Vid-Gostinjac. Nadalje, povećana je 
stavka za uređenje javne površine lokalitet „Ogreni“. Radi se o projektu sportsko-rekreativne 
namjene (fitnes zona) i uređenje prostora za djecu. Također, predviđena je izrada Studije nadzora 
javnih površina, a budući smo, kako je rekao načelnik, imali 2 razbojništva u proteklom razdoblju, te 
bi se na taj način „pokrile“ kritične točke video nadzorom u pojedinim naseljima. S tim u svezi 



načelnik ističe da je Općina dobila suglasnost Ministrstva unutarnjih poslova za nadzor javnih 
površina. Nadalje, načelnik ističe da su pojedine stavke odnosno aktivnosti maknute iz Prijedloga 
izmjena i to sportsko igralište u Polju, a zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Predviđena su 
određena sredstva ukoliko se, u suradnji s MO Polje, iznađe rješenje za kakvu drugu lokaciju. 
Također, načelnik navodi da su povećana sredstva za DVD-u Dobrinj a da Općina dio plaća i preko 
Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka. Ove godine DVD obilježava 20 godina te načelnik naglašava 
važnost i ulogu DVD-a te im zahvaljuje. Ističe sa da su predviđena sredstva i za uređenje prostora TZO 
Dobrinj te poziva općinske vijećnike da ga ukoliko imaju određena pitanja po pojedinim stavkama 
predviđenih Izmjena proračuna slobodno pitaju. 
 Otvara se rasprava. 
 Općinski vijećnik Vedran Petrović što je s odbojkaškim igralištem u Šilu, a budući je bilo 
rečeno da će se raditi novo. 
 Vijećnik Dino Turčić se nadovezuje te ističe da je, kad su igrališta i sportski tereni u pitanju,  
osnovana i udruga i to upravo s ciljem i željom da se članovi udruge uključe u projekte jer svojim 
iskustvom i znanjem mogu pomoći. 
 Općinski načelnik navodi da je, kad je o igralištima riječ, izrađen projekt za igralište u Čižićima 
koji je napravljen u dogovoru s MO Čižići, cijenovno milijon i 300 tisuća kuna koja predviđa 1. fazu 
projekta koji se svakako može i promijeniti i korigirati. Načelnik ističe da je projekt započet još za 
vrijeme prošlog mandata te poziva vijećnike da se uključe ukoliko žele da slobodno uvijek mogu 
predložiti i sudjelovati u projektima te da će se i za Šilo naći najadekvatnije rješenje. Navodi da je 
igralište na Lokvišćima bilo predmet mnogih primjedbi te da svakako trebe vidjeti gdje bi bilo novo 
odbojkaško igralište te isto planirati realizirati u kratkom roku. 
 Dino Turčić nastavno kazuje da je igralište bilo iznimno posjećeno i da treba svakako naći 
novu lokaciju. 
 Vedran Petrović navodi da se ne smiju umanjivati površine za bavljenje aktivnostima, da su 
ljudi sami vodili računa o igralištu a da je sve samo uništeno, ne zna zašto, a da je površina bila u 
dobrom stanju. 
 Ivančica Dunato se uključije u raspravu te navodi da je što se tiče igrališta za odbojku bilo 
mnogo primjedbi, da su se ljudi žalili zbog pijeska u okruženju, na barkama i sl. , da je u Šilu 
neophodno i parkiralište. Vijećnica navodi da je MO Šilo odlučio da se odbojkaško igralište izmjesti uz 
novu plažu, gdje je nekada i bilo, uz ostale površine namjenjene za sport te da to nije realizirano prije 
ljeta zbog situacije oko koronavirusa. 
 Općinski načelnik se nadovezuje da bi bilo najbolje da se nova lokacija iznađe u dogovoru s 
MO i Odborom za sport. 
  Dražen Purić se uključuje u raspravu u svezi nadzora javnih površina te navodi da se u 
zasigurno sklopu WIFI EU mogu kamere za nadzor javnih površina nadovezati na interent. 
 Vijećnica Dajana Purić vezano uz povećanje stavci za zaposlene u odnosu od 50% pita da li se 
može nešto reći na koliko bi se ljudi to odnosilo, da li je sačinjena neka projekcija odnosno procjena. 
Da li se zna profil tih ljudi? Općinski načelnik pojašnjava da u ovom trenutku zasigurno ne može reći 
postotak izvršenja stavke. Navodi da načelnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu u kojem će se 
predvidjeti određena radna mjesta s odgovarajućim opisom poslova u skladu sa zakonom odnosno 
uredbom koja to regulira. Načelnik ističe da smatra da smo svi svjesni činjenice da je neophodno 
zapošljavanje novih službenika u Općini a da on inače nije pristalica novih zapošljavanja i rashoda za 
zaposlene ali da je to nužnost.    
 Nadalje, vijećnica Justinić navodi da zna da dolaze određeni zahtjevi građana prema Općini i 
da li imamo određeni postotak u kojem se roku odgovara građanima?  
 Općinski načelnik kazuje da ne može govoriti o postocima ali da se zasigurno nastoji postupiti 
i riješiti zahtjev u što skorijem roku, da je uvjeren da je postupano po zahtjevima te da se 
mnogobrojni zahtjevi riješeni i usmenim putem odnosno putem telefona uz evidentiranje po 
službenoj bilješci. 
 Pročelnica JUO Tea Orlić Mihajić se uključuje u raspravu i kazuje da ona iz pozicije JUO može 
reći da postupanje svakako može poboljšati. 



 Dajana Justinić pita da li postoje određene teme koje su više zastupljene u neodogovaranju 
jer da ima informacije da se na zahtjeve za uvrštenje u građevinsklo područje ne odgovara, a na što 
se načelnik nadovezuje da ne i da na takve zahtjeve općina niti može odgovarati. Ti se zahtjevi  
prosljeđuju izrađivaču prostorno planske doikumentacije koji onda sukladno utvrđenim kriterijima 
razmatra zahtjeve i sačinjava prijedlog akta. Navodi da će se održati ponovljena javna rasprava, javno 
izlaganje, na kojem će svi zainteresirani moći izvršiti uvid u Prijedlog izmjena prostornog plana te 
onda u sklopu zakonske regulative uložiti zahtjev odnosno prigovor na koji su dužni dobiti odgovor. 
Postoji zakonska procedura koja sve uređuje mi ne možemo van toga odgovarati, a svi zahtjevi 
građanstva se respektiraju i uvažavaju. Javna rasprava nije održana za vrijeme pandemije 
koronavirusa jer smatram da svi trebaju imati mogućnost uvida te da nije u redu da se javna rasprava 
održi samo putem interneta, on line.  
 Što se tiče Pravilnika o unutarnjem redu isti će se sačiniti suklado propisima. Činjenica je da 
postojeći službenici, moram reći, rade više poslova, iznad svojih mogućnosti. Uvijek sam zbog ljudi 
vodio brigu da se ne zapošljava više, ali obim poslova se tijekom vremena samo povećava i to 
jednostavno više nije održivo. Isto tako načelmik je kazao da što se tiče naplate da mora reći da je 
dobra i da nema puno dužnika. Da je neophodno zapošljavanje zasigurno četiri službenika i da će sve 
sagledati u kratkom roku te da će se donijeti nova klasifikacija, a da će vijećnici biti informirani kada 
se donese. Načelnik je naposlijetku rekao da se uvijek u postupanju, mnoge situacije se rješavaju 
promptno i da se reagira brzo.  
 Načelnik je nadalje pojasnio i stavku izgradnje javne rasvjete odnodno povećanje od 30% koje 
se odnosi na Rudine odnosno rekonstrukciji nisko naponske mreže, a vijećnik Miljenko Variola 
pojašnjava detaljnije sam projekt izvedbe. 
 Vijećnica Dajana Justinić nadalje pita da li postoji strategija temeljem koje se planiraju 
određeni projekti i koja se onda prati. 
 Općinski načelnik pojašnjava da je nova strategija u postupku izrade i to za novo razdoblje od 
2021.-2027., koja će se strategija zasigurno u skorije vrijeme naći u javnom savjetovanju, a da se 
može dostaviti i vijećnicima. Zbog epidemiološke situacije još nisu održane radionice kako je to 
napravljeno kada se izrađivala prije važeća strategija.  
 Pročelnica se na pitanje općinskog načelnika nadovezala da je Prijedlog Plana razvoja Općine 
Dobrinj za razdoblje 2021.-2027. općinskog načelnika gotovo u potupnosti sačinjen, da je tekstualni 
dio zgotovljen a da treba još pojedinačno razraditi određene projekte odnosno njihove osnove 
elemente i sastavnice. Navodi da bi u postupku donošenja plana razvoja trebalo konzultirati 
sudionike i onda s prijedlogom općinskog načelnika po održanom savjetovanju s javnošću ići s 
prijedlogom dokumenta na sjednicu Općinskog vijeća. 
 Općinski načelnik se nadovezuje da je prošli tjedan u prostoru ovog društvenog doma 
održana prezentacija Uprave za otoke, o čemu da su vijećnici bili informirani, te da je sada po prvi put 
sačinjen i nama ovdje prezentiran Nacionalni program razvoja otoka 2021.-2027., kao skup otočnih 
projekata te da se očekuje da će program zaživjeti pa da ćemo moći koristiti planirana sredstva.   
           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen II. Izmjene Proračuna 
za 2021. godinu. 
 
AD 3.  
 
Prijedlog – II. Izmjene Programa Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2021. 
godini 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Programa Općih 
javnih usluga na području općine Dobrinj u 2021. godini, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 4.  
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj 
u 2021. godini 



 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda 
predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 5.  
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. 
godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 6.  
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 
2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg 
programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 7.  
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 
2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg 
programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 8.  
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine 
Dobrinj u 2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg 
programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 9.  
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 
2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg 
programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 10.  
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2021. 
godini 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg 
programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 



AD 11.  
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 
2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg 
programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 12.  
Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2021. 
godinu 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Programa 
izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2021. godinu te utvrđuje da je jednoglasno 
prihvaćen. 
 
AD 13.  
Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2021. godinu 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Programa 
energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2021. godinu  te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 14.  
Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj 
u 2021. godini 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih 
potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2021. godini te utvrđuje da je 
jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 15.  
Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 
boravka turista na području općine Dobrinj u 2021. godini, 
 
 Predsjednik Vijeća daje na raspravljanje i glasovanje Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška 
turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj u 
2021. godini te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
AD 16.  
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja 

 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za 
statutarno-pravna pitanja. 
 Utvrđuje se da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen te se u Odbor za statutarno-pravna pitanja 
Općinskog vijeća Općine Dobrinj izabiru: 

1. Sara Purić Petrović, predsjednica 

2. Ivona Fugošić, članica 

3. Karlo Braut, član. 
 
AD 17.  
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i 
turizam 



 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za 
gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. 
 Utvrđuje se da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen te se u Odbor za gospodarstvo, 
poduzetništvo, poljoprivredu i turizam izabiru: 

1. Dragan Brnić, predsjednik 

2.  Iva Lončarić Tićak, članica 

3. Vedran Bobovčan, član 

4. Mateo Kirinčić, član 

5. David Mrakovčić, član. 

 
 

  

 
AD 18. 
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i 
stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i uređenje prirodnog okolišta 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za 
prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i 
uređenje prirodnog okoliša. 
 Vijećnik Dražen Purić smatra da osobe koje imaju tvrtke, koje rade u projektanskim uredima, 
ne bi smjele biti u odboru jer da imaju određeni interes.  
 Nakon glasovanja utvrđuje se da je Prijedlog prihvaćen uz jedan suzdržan glas te su u Odbor 
za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i 
zaštitu i uređenje prirodnog okoliša izabrani, kako slijedi: 

1. Barbara Turčić Gajzler, predsjednica 

2. Zdenko Kirinčić, član 

3. Ivan Šamanić, član 

4. Danijel Variola, član 

5. Ivan Kučan, član.  
  
AD 19.  
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za odgoj i 
obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. 
 Utvrđuje se da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen te se u Odbor za odgoj i obrazovanje, 
socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu izabiru:  

1. Nikolina Jurić, predsjednica 

2. Kasandra Živković, članica 

3. Ivančica Dunato, članica 

4. Ana Živković, članica 

5. Barbara Pečarina Justinić, članica. 
 
AD 20.  
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za kulturu 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za kulturu. 
 Dražen Purić pita tko je Ivan Bojčić jer da ga ne poznaje, a Dino Turčić pojašnjava da živi u 
Dobrinju, da radi na projektu Kulturni Dobrinj te da je bio aktivan ovo ljeto na projektu u uvali 
Lončarica, raznim radionicama i sl.  



 Utvrđuje se da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen te se u Odbor za kulturu izabiru: 

1. Ivan Bojčić, predsjednik 

2. Dino Ivelja, član 

3. Irena Grdinić, članica 

4. Marina Kirinčić, članica 

5. Davor Feretić, član. 
 
AD 21. 
21. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za sport 
 
 Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izboru Odbora za sport. 
 Utvrđuje se da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen te se u Odbor za sport izabiru: 

1. Sjepan Barbalić, predsjednik 
2. Domagoj Grdinić, član 
3. Dalibor Gržetić, član 
4. Davor Feretić, član 
5. Nikolina Jurić, članica. 

 
AD 22. 
22. Prijedlog – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj 
 
 Općinski načelnik poziva pročelnicu da ukratko izloži Prijedlog Odluke o ustrojstvu i 
djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj. 
 Pročelnica Tea Orlić Mihajić navodi da je predmetnim prijedlogom odluke Općinskog 
načelnika izvršeno usklađenje s odredbama Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi.  
Ističe da se Odlukom uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnog tijela Općine Dobrinj odnosno da 
se za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj kao i povjerenih poslova 
državne uprave ustrojava Jedinstveni upravni odjel. Nadalje, navodi djelokrug poslova Jedinstvenog 
upravnog odjela te pojedinačno obrazlaže pojedine odredbe iz Odluke. Ističe da općinski načelnik 
usmjerava i nadzire rad upravnog odjela, a da je pročelnik odjela za svoj rad odgovoran načelniku. 
 Općinski načelnik je nastavno u svezi predmetnog prijedloga kazao da zakon ne prepoznaje 
mnoge stvari jer da s obzirom na fiskalni kapacitet određenih jedinica lokalne samouprave ne bi smio 
biti isti djelokrug poslova. Da je činjenica da mnoge jedinice protivno zakonskim odredba troše više 
od 20% prihoda iz proračuna na plaće službenika. Nadalje, ističe da je Općina Dobrinj nakon 1993. 
godine itekako opravdala svoje postojanje u odnosu na stupanj razvoja koji je postigla, da per capita 
imamo veći prihod od prosjeka RH, u skupini smo najrazvijenih jedinica lokalne samouprave.  
 Dajana Justinić predlaže organizacijsku dijagnostiku odnosno procjenu koju struku treba 
zaposliti za obavljenje potrebnih poslova. 
 Općinski načelnik ističe da će se zapošlajvanje provesti po donošenju pravilnika kojim će se 
određeni poslovi sistematizirati sukladno postojećoj regulativi, a da je svaki dobronamjeran i stručan 
savjet dobrodošao. 
 Predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Dobrinj te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
  
AD23. 
 
Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju izvansudske nagodbe između Republike Hrvatske i 
Općine Dobrinj 
 Općinski načelnik izlaže ukratko Zahtjev za sklapanje izvansudske nagodbe između Republike 
Hrvatske, zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci i Općine Dobrinj te ističe o kojim 
se nekretninam u naravi radi.  



 Tea Orlić Mihajić navodi da su predmetne nekretnine, sukladno zahtjevu priležećim 
dokazima, na dan 24. srpnja 1991. godine bile izvan građevisnskog područja odnosno dijelom, te da 
se ex lege temeljem odredbii Zakona o poljoprivrednom zemljištu smatra da je Republika Hrvatska 
stekla pravo vlasništva. 
 Utvrđuje se da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog za sklapanje izvansudske nagodbe između 
Republike Hrvatske, zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci i Općine Dobrinj 
kojom Općina Dobrinj priznaje pravo vlasništva Republici Hrvatskoj na k.č. 4260/18, k.o. Soline, u 
cijelosti, a u odnosu na k.č. 1022/27, k.o. Soline, sukladno omjeru površina koje su bile unutar i izvan 
građevinskog područja, odnosno suvlasnički dio od 74189/77475 dijela. 
 
AD 24. 
24. Informacije i prijedlozi 
 Dajana Justinić se interesira da li radna tijela mogu sudjelovati u donošenju određenih odluka 
npr. izrada spomenika u Krasu.  
 Načelnik navodi da će svakako o navedenoj inicijativi raspravljati mjesni odbor a može se 
konzultirati i odbor, da je svaka sugestija i pomoć bilo koga dobrodošla.  
 Općinski načelnik vezano uz rad odbora kao radnih tijela Općinskog vijeća ističe da odbori za 
svoj rad mogu koristiti prostore u vlasništvu Općine da se slobodno obrate vezano uz korištenje 
određenih prostora. 
 Dajana Justinić pita kome se mogu obratiti vezano uz procedure korištenja prostora i 
određenih pitanja odnosno dokumentacije potrebe za obavljanje svog rada. 
 Tea Orlić Mihajić ističe da je već prilikom konstituiranja Općinskog vijeća pozvala vijećnike da 
se slobodno obrate ukoliko imaju kakva pitanja, nejasnoće ukoliko im je potrebna kakva dodatna 
dokumentacija odnosono pojašnjenje. 
 
25. Razno. 
 Općinski načelnik je vezano uz prikupljanje komunalnog otpada  „Sustavom od vrata do 
vrata“, nastavno na prijašnju sjednicu, rekao da je kontaktirao Ponikve te da bi se sa sustavom 
započelo u pojedinim naseljima u sljedećoj godini. 
 Načelnik je izvjestio da je danas održana sjednica skupštine Ponikve. Naveo je da je odlučeno 
da će se „Smart island“ izdvojiti u zesebno trgovačko društvo koje bi obavljalo djelatnosti održavanja 
javne rasvjete, održavanje sustava EKI, e-punionice, e-vozila i e-bike. Navodi da će biti informirani o u 
dugoročnom zaduženju tog trgovačkog društva te da će im biti prezentirana studija isplativosti. 
Nadalje, načelnik je naveo da odluka o poskupljenju usluge skupljanja otpada nije prihvaćena. Što se 
tiče naših primjedbi prema Ponikvama i traženju odgovora oko neugodnih mirisa koji su bili prisutni u 
uvali načelnik navodi da još nije zaprimljeno očitovanje Ponikvi. Također, načelnik je upoznao 
vijećnike s zaključkom da će se raspisati natječaj za direktora PONIKVE VODA d.o.o. Da će natječaj biti 
objavljen u Narodnim novinama i u Novom listu.Nakon zaprimanja kandidatura da će Skopština 
provesti intervju i odluku. Odluka se donosi 2/3 većinom. 
 
 Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Vijeća zaključuje rad sjednice Općinskog vijeća. 
  
Zaključeno u 21,30 sat. 
 
 
       Zapisnik sastavila: 
 
             Pročelnica                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća 
        Tea Orlić Mihajić v.r.                                                                         Ivan Šamanić v.r. 


