
   

                       
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
       PRIMORSKO – GORANSKA                         
                       ŽUPANIJA 
                OPĆINA DOBRINJ 
                          

KLASA: 024-01/22-01/6 
URBROJ: 2170-18-01-22-3 
Dobrinj, 27. rujna 2022. godine            
      

ZAPISNIK 
 

s  11. sjednice Općinskog vijeća, održane 27. rujna 2022. godine u prostoriji vijećnice 
Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati. 

 
Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Ivančica Dunato, Nikolina Jurić, Zoran Kirinčić, Vedran 
Petrović, Dajana Justinić, Dino Turčić i Miljenko Variola. 
 
Nazočni: Neven Komadina, općinski načelnik. 
 
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravnog 
odjela Općine Dobrinj i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu 
nabavu).   
 
Odsutni: Dražen Purić  (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. 
 Dino Turčić je postavio pitanje vezano uz eventualno plaćanje na rate kod kupnje 
nekretnina, a Općinski načelnik je izjavio da je o tome već bilo razgovora te da će se sagledati 
ta mogućnost. 
 Dino Turčić je, nadalje, postavio pitanje vezano uz darovanje terena I.L. koji da ga je 
kontaktirao, a Načelnik je izjavio da je zatraženo pravno mišljenje temeljem kojeg ne postoji 
obveza, postoji mogućnost darovanja, a o čemu da odluku donosi općinsko vijeće. 
 Dino Turčić pita da li imamo informacije o zasjedanju Odbora za poduzetništvo, a Ivan 
Šamanić je odgovorio da je kontaktirao g. Brnića te da će se sjednica odbora održati 15., 16. 
listopada. 
 Dajana Justinić postavila je pitanje Općinskom načelniku da li imamo kakve 
informacije vezano uz usporivače prometa i iskustva s istima, a Načelnik je odgovorio da ima 
sutra sastanak s ravnateljem ŽUC-a, da ima više problematičnih lokacija, u Krasu svakako, 



kod Društvenog doma u Gobonjinu i dr. Također, je Načelnik rekao da je s prometnim 
projektantom razgovarao o mogućem rješenju tzv. otoka-usporivača. 
 Vijećnica Dajana Justinić pitala je što je s pločnikom u Krasu na što je Načelnik 
odgovorio da je napravljen troškovnik te da se očekuje da će se do kraja godine izgraditi. 
 Ivan Šamanić je pitao vezano uz uređenje šumskog puta „od Gabonjina prema 
Ponikvama“ a Načelnik je odgovorio da se taj put već uređivao, da se putevi uobičajeno 
popravljaju na proljeće te da održavanje puteva ide preko Komuna d.o.o..  
 

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 10. sjednice Općinskog vijeća, 
2. Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2022.     
    godinu, 
3. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje siječanj - lipanj  
    2022. godine, 
4. Prijedlog - Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Dobrinj  

    za razdoblje 2022.-2028. godine, 

5. Prijedlog - Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj, 
6. Prijedlog - Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje  

    i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Dobrinj, 

7. Informacije i prijedlozi, 
8. Razno. 
 
 
AD 1.  
Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća 

 
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
AD 2. 
Prijedlog - Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. 

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

izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu, te istaknula da su prihodi 
poslovanja u Proračunu za 2022. godinu planirani u iznosu od 25.324.818,33 kn, a ostvareni 
do 30.6.2022. godine u iznosu od 13.087.527,39 kn, odnosno 52 %, a prihodi od prodaje 
nefinancijske imovine planirani u iznosu od 2.001.000 kn, ostvareni u iznosu od 282.820,00 
kuna ili 14 %. 

  Rashodi poslovanja su bili planirani u iznosu od 20.563.242,19 kn, ostvareni su u 
iznosu od 5.548.823,23 kn, odnosno 27 %, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 
iznosu od 13.708.757,81 kn, ostvareni 555.433,94 kn.  



          Planirani prihodi od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.400.000,00 kn nisu 
ostvareni, kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani u iznosu od 
303.000,00 kn. 
          Višak prihoda prošle godine iznosi 4.849.181,67 kn, a na dan 30.06.2022. ukupno 
12.115.271,89 kuna.  
 Dino Turčić je pitao na što se referira stavka kazne, upravne mjere, na što je Ankica 
Šamanić odgovorila da su to ostali prihodi, te nadalje što su rashodi za dugotrajnu imovinu te 
kako to da ništa nije ostvareno. Ankica Šamanić je odgovorila da je stavka planirana za 
eventualnu kupnju zemljišta te da ništa nije ostvareno. Načelnik se nadovezao da je 
utvrđeno planirano te da se u svakom slučaju radi o polugodišnjem izvještaju.     
           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu. 
 
 
AD 3. 
Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Dobrinj za razdoblje siječanj - lipanj 2022. 
godine 
 

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno 
Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj, te ukratko razložio 
isto. 
 
 Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine 
Dobrinj za razdoblje od siječanj - lipanj 2022. godine. 
 
 

AD 4.  

Prijedlog - Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Dobrinj za razdoblje 

2022.-2028. godine 

 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom  

Odlukom sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem 

Republike Hrvatske pokreće postupak izrade Plana razvoja Općine Dobrinj za razdoblje 

2022.-2028. godine. Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja kojim će se 

definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Nacionalni 

plan razvoja i Plan razvoja Primorsko-goranske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz 

nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. 

 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

 

 

 

 



AD 5.  

Prijedlog - Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj 

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Kodeksa, te istaknula da se ovim  
Kodeksom ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj uređuje sprječavanje sukoba 
interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća 
Općine Dobrinj, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa 
te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa, sve temeljem odredbi Zakona o 

sprječavanju sukoba interesa i uputama Ministrstva pravosuđa i uprave RH. Kodeksom ponašanja 
jača se preventivno djelovanje u pogledu sprječavanja nedopuštenog ponašanja, zaštite 
javnog interesa, ali i jačanje odgovornosti dužnosnika u obnašanju povjerene dužnosti. 
Ukratko je, sukladno odredbama, izložila Prijedlog Kodeksa. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 

AD 6.  

Prijedlog - Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 

poljoprivrednih rudina na području Općine Dobrinj 

 
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom  

Odlukom o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih 
rudina propisuju potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih 
mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, radi održavanja i zaštite poljoprivrednih 
zemljišta na području Općine Dobrinj, temeljem odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
i  Pravilnika o agrotehničkim mjerama.  

Poljoprivrednim zemljištem u smislu ove Odluke smatraju se poljoprivredne površine 
koje su po načinu uporabe u katastru upisane kao: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, 
maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti 
poljoprivrednoj proizvodnji. 

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke. 

 
 
AD 7.  
Informacije i prijedlozi 
 Općinski načelnik je informirao članove Općinskog vijeća o natječajima koji su u tijeku 
te istaknuo radove na izgradnji ceste u Šilu za koje je za izvođača izabran G.P.P. MIKIĆ d.o.o., 
nadalje je istaknuo da je u postupku izvođenje radova na Sporskom centru u Čižićima, da se 
kreće s realizacijom projekta „Park Šilo“.  
Također, Načelnik je istaknuo da je sa ŽUC-om dogovoreno uređenje centra u Šilu, sanacija 
(kod Macaa), da će se u Rasopasnom urediti krovna konstrukcijana na zgradi u kojoj je 
smješten župni ured. 
 Nadalje, Općinski načelnik se kratko osvrnuo na proteklu turističku sezonu, da je 
protekla u redu, a da će se rezultati ostvarenja dostaviti vijećnicima.  



Dajana Justinić je pitala Načelnika da li ima kakve informacije vezano uz advent u Dobrinju, a 
načelnik je odgovorio da nema. 
 Vedran Petrović je komentirao da je park na Ogrenima lijep, da ga ljudi stvarno puno 
koriste te da bi trebalo ograditi dio parka za pse.  
Dino Turčić se nadovezao naraniju komunikaciju oko javne rasvjete, da bi istu trebalo 
ugraditi. 
 Nadalje, Općinski načelnik je upoznao vijećnike s činjenicom da je nakon 19 mj. 
Izdana lokacijska dozvola za kružni tok na ulazu u Šilo. 
 Načalnik je naposlijetku informirao vijećnike o projektu „Za bolje sutra - prevencija 
bolesti lokomotornog sustava“ u kojem Općina Dobrinj sudjeluje kao partner s Općinom 
Mošćenička Draga. Istaknuo je da će se projekt provoditi na području naše Općine s 
održavanjem više radionica i rekreacija s fizioterapeutima te spec. ortopedije, biciklijadom, a 
sve na temu prevencija bolesti lokomotornog sustava i važnosti kretanja. Predavanja i 
radionice znače dolazak specijalista k ljudima, te se mogu konzultirati s liječnikom. 
Radionice će se provoditi sa svim dobnim skupinama te je rekao da je mišljenja da je projekt 
koristan gotovo za svakoga, da danas većina ljudi ima neki zdravstveni problem, a da djecu 
moramo učiti o važnostima očuvanja zdravlja i kretanja.  
 
 
 
AD 8.  
Razno 
 
 
 
 
 
Zaključeno u 20,30  sati. 
 
 
  Zapisnik sastavila: 
     Pročelnica JUO                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća 
 Tea Orlić Mihajić,v.r.                                                                          Ivan Šamanić,v.r. 


