
 

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

PRIMORSKO – GORANSKA 

ŽUPANIJA 

             OPĆINA DOBRINJ 

                          

KLASA: 021-05/21-01/8 
URBROJ: 2142-04-01-21-3 
Dobrinj, 23. prosinca 2021. godine  

      

ZAPISNIK 

 
s  5. sjednice Općinskog vijeća, održane 23. prosinca 2021. godine u prostoru Društvenog 

doma Dobrinj s početkom u 17,00 sati. 

 

Nazočni članovi Vijeća: Ivan Šamanić, Zoran Kirinčić, Nikolina Jurić, Ivančica Dunato, 

Dajana Justinić, Dino Turčić, Dražen Purić, Vedran Petrović i Miljenko Variola. 

 

Nazočni: Neven Komadina - Općinski načelnik. 

 

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i 

pismohranu – tajnik) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu). 

             

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. Utvrđuje da nema vijećničkih pitanja. 

 

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 4. sjednice Općinskog vijeća, 

2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i    

    2024. godinu, 

3. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu, 

4. Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2022. godini, 

5. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine       

    Dobrinj u 2022. godini, 

6. Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini, 

7. Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022.     

    godini, 

8. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u    

    2022. godini, 



9. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u  

    2022. godini, 

10. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine  

      Dobrinj u 2022. godini, 

11. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine  

      Dobrinj u 2022. godini, 

12. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine   

      Dobrinj u 2022. godini, 

13. Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u     

      2022. godini, 

14. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u  

      2022. godini, 

15. Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2022.   

      godinu, 

16. Prijedlog – Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju    

      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2022. godinu, 

17. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2022. godinu,  

18. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje      

      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2022. godini, 

19. Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine    

      Dobrinj u 2022. godini, 

20. Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene  

      poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2022. godini, 

21. Informacije i prijedlozi, 

22. Razno. 

 

 

AD 1.  

Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

 

Vijećnica Dajana Justinić navodi da se u AD 1. doda da se Strategija razvoja dostavi 

predstavnicima radnih tijela i vijećnicima, a radionica će se održati kad to budu dozvoljavali 

epidemiološki uvjeti. 

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, te 

utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

AD 2. 

Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i  

2024. godinu 

 

Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog 

Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu, te navela da Proračun za 2022. godinu iznosi 

31.040.000,00 kn, projekcija za 2023. godinu 32.582.500,00 kn, a za 2024. godinu 

33.782.000,00 kn. 

 

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2022. 

godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.    



Neki od značajnijih stavki su: projekt dogradnje škole, projekt izgradnje dječjeg vrtića 

i školske dvorane, investicija energetske obnove – LED rasvjeta, gradnja hotela, uređenje 

Doma Dobrinj, financiranje rekonstrukcije ŽC 5087. 

 

Vijećnik Vedran Petrović pita na što se odnosi stavka „Izmjena prostornog plana“ 

obzirom da stavka iznosi samo 40.000,00 kn. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da se stavka odnosi na aktivnosti za dovršetak 

Prostornog plana. 

 

Vijećnik Dražen Purić pita u kojim djelatnostima se planira zaposliti 4 službenika.  

Načelnik Neven Komadina odgovara da su službenici potrebni u svim djelatnostima, 

te navodi da će znat nešto više o tome kad se razradi plan prijma. 

 

Vijećnica Dajana Justinić pita da li se razmišljalo o zapošljavanju službenika koji bi se 

bavio EU projektima. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da bi svakako bilo poželjno. 

 

Vijećnik Dražen Purić pita kad bi se krenulo u zamjenu rasvjete Led rasvjetom. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da bi se započelo s istim u ožujku 2022. godine. 

 

Vijećnik Dino Turčić predlaže da se u ulici Pećine u Šilu postave usporivači prometa, 

kao i da se kod ugost. objekta „Meliores“ u Šilu sanira asfalt koji je u derutnom stanju. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izraditi prometna studija za postavljanje 

usporivača te da će se planirati navedena sanacija. 

 

Vijećnica Dajana Justinić predlaže da se asfaltira cesta u Krasu na dijelu „Čirik“. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto izvršiti, ali tek nakon što se izvedu 

radovi priključenja na vodovodni sustav. 

 

Vijećnica Dajana Justinić moli za objašnjenje stavke „Održavanje igrališta“ koja se 

nalazi u Godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini i u 

Godišnjem Programu javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2022. godinu. 

Ankica Šamanić odgovara da se stavka odnosi na radove održavanja igrališta – košnja, 

farbanje, razni popravci na igralištima, znači odnosi se na sve radove koje obavlja KOMUN 

d.o.o.. 

 

Vijećnica Dajana Justinić ukazuje na pogrešku u Godišnjem Programu javnih potreba 

socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2022. godini, gdje u tekstu stoji “Osobama 

starijim od 80 godina…“ ima stajati „Osobama starijim od 75 godina…“. 

 Ankica Šamanić odgovara da će se ispraviti greška. 

 

Vijećnica Dajana Justinić pita za stavku „Subvencije poljoprivrednicima“ tj. tko će biti 

u tom Povjerenstvu. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će članovi Povjerenstva biti članovi Odbora 

za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam. Navodi da je potrebno osmislit 

kriterije, obzirom da ima puno  registriranih OPG-ova koji ne proizvode ništa. 

 

Vijećnica Dajana Justinić pita da li će Općina postati tijelo Poljoprivredne zadruge 

otok Krk obzirom da ćemo istu subvencionirati. 



Načelnik Neven Komadina odgovara da nećemo, a subvencionirat će se ukoliko bude 

programa. 

 

Vijećnica Dajana Justinić pita kako se promovira i obavještava građane da imaju pravo 

na određene besplatne preglede u Poliklinici Ivaniš u Rijeci i besplatan prijevoz na brodskoj 

liniji Šilo – Crikvenica. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da su stanovnici uglavnom upoznati s istim, ali 

se svejedno informacija može objaviti na mrežnim stranicama Općine. 

 

Vijećnik Vedran Petrović pita da li je u planu uređenje ceste Čižići – Omišalj, navodi 

da je cesta prometna i dosta uništena što predstavlja opasnost. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da predmetna cesta ima status nerazvrstane ceste 

kojom jednim dijelom upravlja Općina Dobrinj a drugim dijelom Općina Omišalj te da 

trenutno nije u planu njezino uređenje. 

Navodi da bi bilo puno lakše da je cesta županijska, međutim Županija nema interesa 

za uređenje. Razgovarat će se s načelnicom Općine Omišalj i pokušat postići dogovor oko 

realizacije uređenja ceste, te će se razgovarati sa Županijskom upravom za ceste da prijeđe u 

njihovu nadležnost. 

 

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna 

Općine Dobrinj za 2022. godinu i Projekcije za 2023. i 2024. godinu s Planom razvojnih 

programa jednoglasno prihvaćeni. 

 

 

AD 3.  

Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2022. godinu. 

 

 

AD 4.  

Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2022. godini 

 

Predsjednik vijeća Ivan Šamanić pita na što se odnosi stavka – stručna ekspertiza 

projekta odvodnje priobalnih naselja i stavka – tipizirani kiosk Soline. 

Načelnik Neven Komadina odgovara da će se obaviti stručni pregled eksperta projekta 

odvodnje, a sve u cilju problema uklanjanja neugodnih mirisa kanalizacije. 

Navodi da će se temeljem zahtjeva MO Soline nabaviti tipizirani kiosk za prodaju voća i 

povrća u Solinama. 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2022. godini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD 5.  

Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      

Dobrinj u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 

Dobrinj u 2022. godini. 

 

 

AD 6.  

Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini. 

 

 

AD 7.  

Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022.  

godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. 

godini. 

 

 

AD 8.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 

2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 

2022. godini 

 

 

AD 9.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 

2022. godini. 

 

 

AD 10.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj 

u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine 

Dobrinj u 2022. godini. 



AD 11.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 

2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj 

u 2022. godini. 

 

 

AD 12.  

Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 

Dobrinj u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2022. 

godini. 

 

 

AD 13.  

Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u 2022. 

godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2022. 

godini.    

 

 

AD 14.  

Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 

2022. godini. 

 

 

AD 15.  

Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2022.  

godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2022. 

godinu. 

 

 

 

 

 

 

 



AD 16.  

Prijedlog – Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta 

boravka turista na području općine Dobrinj za 2022. godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju   

uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2022. godinu. 

 

 

AD 17.  

Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2022. godinu 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2022. godinu. 

 

 

AD 18.  

Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2022. godini. 

 

 

AD 19.  

Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine   

Dobrinj u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2022. 

godini. 

 

 

AD 20. 

Prijedlog – Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2022. godini 

 

Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se 

jednoglasno donosi Program korištenja sredstava od naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2022. godini. 

 

 

AD 21.  

Informacije i prijedlozi 

21.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su Hrvatske ceste ugovorile izradu svih 

potrebnih projekata za rekonstrukciju državne ceste D8 i dogradnju čvora Šmrika. 

21.2. Predsjednik Vijeća Ivan Šamanić pita za problem krava. 

- Načelnik Neven Komadina odgovara da je problem i dalje prisutan, te istaknuo da je 

nedavno jedna krava pala u jamu u Krasu na privatnom terenu, i tom prilikom se uspjelo 



očitat markicu krave. Navodi da je u Rijeci održana radionica na kojoj je prisustvovao Igor 

Fugošić, referent za komunalne djelatnosti i građevinarstvo, na kojoj se raspravljalo i o 

problemu goveda na prometnicama, javnim i privatnim površinama. Postupak je taj da se 

govedo mora uhvatit, utvrdit vlasnika, podnijet kaznenu prijavu, nakon čega se životinja vraća 

vlasniku.  

Načelnik Neven Komadina navodi da je razgovarao s vlasnikom goveda koji je obećao da će 

do kraja godine zbrinut goveda. 

 

 

AD 22.  

Razno 

22.1. Općinski načelnik Neven Komadina zahvalio se vijećnicama, vijećnicima i predsjedniku 

Općinskog vijeća na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2021. godine rezultat čega su 

ujednačena stajališta koja se potvrđuju i jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima 

Jedinstvenog upravnog odjela na predanom radu, te svima uputio čestitke za Božić i Novu 

2022. godinu. 

Iste zahvale i čestitke povodom božićno – novogodišnjih blagdana uputio je i predsjednik 

Vijeća Ivan Šamanić. 

 

 

 

Zaključeno u 19,00 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Viši referent za opće poslove i pismohranu                                 Predsjednik Općinskog vijeća 

                Sanja Lukarić,v.r.                                                                   Ivan Šamanić, v.r.                                                                             

 


