REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA DOBRINJ
KLASA: 024-01/22-01/5
URBROJ: 2170-18-01-22-3
Dobrinj, 25. srpnja 2022. godine

ZAPISNIK
s 10. sjednice Općinskog vijeća, održane 25. srpnja 2022. godine u prostoriji vijećnice
Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati.
Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Ivančica Dunato, Nikolina Jurić, Dražen Purić,
Vedran Petrović, Dajana Justinić, Dino Turčić i Miljenko Variola.
Nazočni: Neven Komadina, općinski načelnik.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i
pismohranu – tajnik).
Odsutni: Zoran Kirinčić (opravdano odsutan).
Predsjednik Vijeća pozdravio je nazočne, utvrdio kvorum i sukladno članku 55.
Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, pozvao vijećnike na postavljanje vijećničkih
pitanja.
1. Vijećnik Vedran Petrović navodi da nisu postavljeni poluukopani kontejneri u Šilu, a
trebali su biti.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao Ponikve te je obećano da će iste
postaviti.
2. Vijećnik Vedran Petrović napominje da je u Šilu na Placi ormarić za struju neispravan.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je uklonjen kvar ormarića, na što se nadovezao
vijećnik Miljenko Variola te objasnio što je trebalo napraviti.
3. Vijećnik Dino Turčić ukazuje na problem prometa u Šilu, ne poštuju se prometni znakovi,
vozi se u suprotnom smjeru, te predlaže da se nešto poduzme.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je u svezi s istim kontaktirao Policiju, međutim
nedostaju im policajci sezonci, a za slijedeću sezonu zaposlit će se prometni redar.
Vijećnica Ivančica Dunato navodi da bi ljeti trebalo raditi više od 2 zaštitara, obzirom da se u
Šilu svakodnevno nešto dešava.
Nadovezuje se i vijećnica Nikolina Jurić te ističe da je to veliki problem svugdje na našoj
općini, ljudi su se navikli da ih nitko ne kažnjava, u uvali Soline policija nije davno vršila

kontrolu. Vijećnica Dajana Justinić pita da li se može iz druge Općine „iznajmit“ prometnog
redara na nekoliko dana. Načelnik Neven Komadina odgovara da ne može na taj način, jedino
nekim međusobnim Sporazumom.
4. Vijećnik Dino Turčić pita da li imamo statistiku naplate parkinga.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da nemamo, imat ćemo na kraju mjeseca.
5. Vijećnik Dino Turčić osvrnuo se na nedavno održan Malonogometni turnir u Šilu, te
predlaže da se u Proračun za 2023. godinu uvrste sredstva za nabavu gumenog premaza.
6. Vijećnik Dino Turčić pita da li je u Parku Ogreni napravljena priprema za priključenje
struje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su napravljena tri temelja.
7. Vijećnica Dajana Justinić pita da li od Bojana Bilića,d.i.a. dobiven prijedlog Prostornog
plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da nije dobiven.
Vijećnica Dajana Justinić navodi da će mu poslati upit.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik
Vijeća utvrđuje slijedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2022. godinu,
3. Prijedlog – Zaključak o visini iznosa za Godišnje nagrade Općine Dobrinj,
4. Raspolaganje nekretninama – Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj –
k.č. 1074/281 i 1074/165 k.o. Soline, k.č. 244/1 k.o. Soline i k.č. 1839/1 k.o. Sužan,
5. Informacije i prijedlozi,
6. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnica Dajana Justinić daje primjedbe na slijedeće: da se u AD 3. doda da se izradi
pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj, i u AD 4. umjesto:
„Vijećnica Dajana Justinić predlaže da se utroši u nabavu kompostera“ ima stajati: „Vijećnik
Ivan Šamanić predlaže da se utroši u nabavu kompostera“.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, te
utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2022. godinu
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Odbor za javna priznanja na svojoj 1.
sjednici razmatrao pristigle prijedloge za dodjelu javnih priznanja, te iste uputio Općinskom
vijeću na razmatranje i usvajanje.

Godišnja nagrada Općine Dobrinj dodjeljuje se:
- ŠRK ČIKAVICI ŠILO za iznimna postignuća u sportskom ribolovu, doprinos razvoju
lokalne zajednice i promociju općine Dobrinj i
- IVI KOVAČEVIĆ za iznimna postignuća u akademskom obrazovanju na Medicinskom
fakultetu u Rijeci i promociju općine Dobrinj.
Nagrađenima će se izdat odgovarajuće povelje i plakete odnosno nagrade sukladno Odluci o
javnim priznanjima Općine Dobrinj, koja će se uručit dobitnicima u prigodi obilježavanja
Dana Općine Dobrinj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 3.
Prijedlog – Zaključak o visini iznosa za Godišnje nagrade Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Zaključka, te istaknuo da visina
novčanog iznosa Godišnje nagrade Općine Dobrinj za 2022. godinu iznosi, kako slijedi:
- ŠRK ČIKAVICI ŠILO u iznosu od 10.000,00 kn i
- IVI KOVAČEVIĆ iz Gabonjina u iznosu od 5.000,00 kn.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 4.
Raspolaganje nekretninama – Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj – k.č. 1074/281 i 1074/165 k.o.
Soline, k.č. 244/1 k.o. Soline i k.č. 1839/1 k.o. Sužan
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će Općina Dobrinj prodat nekretninu, u
naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, i to
dio z.č. 1074/281, ukupno 64 m2, upisana u zk. ul. 2925 i dio z.č. 1074/165, ukupno 228 m2,
upisana u zk. ul. 9979, obje k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 243.000,00 kuna
(slovima:dvjestočetrdesettritisućekuna),
dio z.č. 244/1, ukupno 250 m2, upisana u zk. ul. 9437, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u
iznosu od 175.600,00 kuna (slovima:stosedamdesetpettisućašeststotinakuna),
dio z.č. 1839/1, ukupno 100 m2, upisana u zk. ul. 2248, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u
iznosu od 91.000,00 kuna (slovima:devedesetjednatisućakuna).
Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog
natječaja, objavljenog dana 3. srpnja 2022. godine u „Novom listu“ i web stranicama Općine
Dobrinj, utvrđuju se: Kristian Pisuljak iz Zagreba, Barbara Turčić Gajzler iz Malinske i Paula
Turčić iz Malinske i Andrija Janeš iz Malinske.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja,
ugovore o kupoprodaji nekretnine.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 5.
Informacije i prijedlozi
5.1. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike da svojom prisutnošću uveličaju
predstojeće Dane Općine Dobrinj.
5.2. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju da je u mjesecu srpnju ostvaren 7% veći
broj noćenja u odnosu na prošlu godinu.
5.3. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o aktualnim i budućim radovima, i to:
radovi Parka Ogreni privode se kraju, na jesen kreće rekonstrukcija javne rasvjete, uskoro će
se pokrenut postupak objave natječaja za „Uređenje ceste Pećine Šilo“ i za „Sportski centar
Čižići“, Županijska uprava za ceste PGŽ asfaltirat će dionicu u Šilu na lokaciji novog marketa
prema centru.

AD 6.
Razno
6.1. Vijećnica Dajana Justinić napomenula je kako je Županijska uprava za ceste PGŽ Općini
Malinska - Dubašnica dala suglasnost za postavljanje usporivača prometa u Malinskoj kod
naselja Milovčića, te predlaže da Općina Dobrinj isto pokuša kontaktirat ŽUC PGŽ u svezi s
postavljanjem usporivača na području općine Dobrinj.
6.2. Vijećnik Vedran Petrović pita na kojim lokacijama će se postavit rampe za kampere.
Načelnik Neven Komadina odgovara da će se postavit na slijedećim pozicijama: pristupna
cesta na predjelu Sulinja, pristupna cesta kod naselja Klimno – 2 pozicije, pristupna cesta kod
naselja Polje i pristupna cesta kod naselja Šilo.
6.3. Vijećnica Nikolina Jurić napominje kako se povremeno u kanalu osjeti miris nafte
potonulog grčkog broda „Peltastis“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da općina nije nadležna za navedeno, međutim može
se uputit dopis Lučkoj kapetaniji kako postoje indicije da curi nafta s broda.
6.4. Vijećnica Nikolina Jurić ukazuje na problem neugodnih mirisa u uvali „Čista“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su se sanirali neugodni mirisi kanalizacije koji su
bili prisutni lanjske godine.
6.5. Vijećnica Nikolina Jurić pita što je s odronom na cesti prema Krasu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je dogovoreno s ŽUC-om da naprave projekt
sanacije predmetnog odrona.
6.6. Vijećnica Ivančica Dunato pita što je s izgradnjom kružnog toka kod trgovine u Šilu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se čeka lokacijska dozvola, već 18 mjeseci.

Zaključeno u 20,30 sati.

Zapisnik sastavila:
Viši referent za opće poslove i pismohranu
Sanja Lukarić, v.r.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Šamanić,v.r.

