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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 

153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) i „Službene novine Općine 
Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. 
godine, donosi 

O D L U K U 

o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj

sa Zakonom o prostornom uređenju 

OPĆE ODREDBE 

GLAVA I. 

Donosi se Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj (»Službene 

novine Primorsko-goranske županije« broj 24/08, 07/09) s člankom 201. Zakona o 

prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

(dalje Usklađenje Plana). 

GLAVA II. 

Sastavni dio ove Odluke je elaborat Usklađenja Plana koji sadrži: 

I. ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

II. GRAFIČKI DIO

4.1. Građevinsko područje naselja 1 : 5 000 

4.1.2. Šilo N-2/1 i 2, 

4.1.3. Klimno N-3, 

4.1.4. Čižići N-4/1, 2, 3, 4, 5 i 6, 

4.1.5. Soline N-5/1, 2 i 3, 

4.2. Građevinsko područje gospodarske namjene 1 : 5 000 

4.2.1. Poslovna zona K-1, Kava - Šilo, 

4.2.2. Poslovna zona K-2, Stolarija - Hlapa, 

4.2.3. Poslovna zona K-3, Gostinjac i K-4, Brestovica, 

4.2.4. Poslovna zona K-5, Rasopasno. 

4.3. Građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene 1 : 5 000 

4.3.1. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-1, Pojana 
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(Klimno/Županje), 

4.3.2. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-2, Sulinj (Rudine), 

4.3.3. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2-3, Murvenica (Šilo/Polje), 

4.3.4. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-1, Sv. Petar (Čižići), 

4.3.5. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-2, Slamni (Soline), 

4.3.6. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-3, Klimno (Klimno), 

4.3.7. Zona ugostiteljsko-turističke namjene T1-4, Šilo (Šilo). 

4.4. Građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene 1 : 5 000 

4.4.1. Rekreacijsko područje R-1, Sulinj (Rudine), 

4.4.2. Rekreacijsko područje R-2, Meline-Veli jaz-Soline, 

4.4.3. Sportski centar R-3, Sv. Petar (Čižići), 

4.4.4. Sportski centar R-4/1, Klimno (Klimno), R-4/2, Pojana 

(Klimno/Županje), 

4.4.5. Sportski centar R-5, Uvala Vodica (Šilo/Polje), 

4.4.6. Sportski centar R-6, Dolovo, 

4.4.7. Sportski centar R-7, Žestilac. 

III. OBRAZLOŽENJE USKLAĐENJA PLANA

Obrazloženje usklađenja Plana 

GLAVA III. 

Usklađenja Prostornog plana izradila je tvrtka PLAN 21 d.o.o., Prolaz Marije Krucifikse 

Kozulić 4, iz Rijeke. 

ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

Članak 1. 

U članku 6. dodaje se stavak (2) koji glasi: 

„(2)Građevinska područja razgraničena su na izgrađeni i neizgrađeni dio. Unutar 

neizgrađenih dijelova građevinskih područja utvrđeni su neuređeni dijelovi na kojima nije 

izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju otpadnih voda i 

prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice odnosno zgrade. 

Neuređeni dijelovi neizgrađenih dijelova građevinskih područja prikazani su na 

kartografskim prikazima br. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.; 4.2.1. »Građevinsko područje 

naselja« u mj. 1:5000.“, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. »Građevinsko područje gospodarske 

namjene« u mj. 1:5000.“; 4.3.1., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6., 4.3.7. »Građevinsko 

područje ugostiteljsko-turističke namjene« u mj. 1:5000.“; te 4.4.1., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 

4.4.5., 4.4.6., 4.4.7. »Građevinsko područje sportsko-rekreacijske namjene« u mj. 

1:5000.“ 
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Članak 2. 

 

U članku 31. dodaje se stavak (3) koji glasi: 

„(3)Unutar neizgrađenih dijelova građevinskih područja naselja utvrđeni su neuređeni 

dijelovi na kojima nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura; građevina za odvodnju 

otpadnih voda i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice 

odnosno zgrade.“ 

 

 

Članak 3. 

 

U članku 34. stavak (6) mijenja se i glasi: 

 

(6) Do izrade urbanističkog plana uređenja naselja dozvoljena je neposredna provedba 

Plana za gradnju nove i rekonstrukciju postojeće pojedinačne ili više građevina na 

građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog ili neizgrađenog dijela građevinskog 

područja naselja, manjoj od 5.000 m2 , izuzev višestambenih građevina. 

 

dodaje se stavak (7) koji glasi: 

 

„(7) Za neuređeni dio građevinskog područja se obavezno donosi urbanistički plan 

uređenja, a do donošenja urbanističkog plana uređenja, na neuređenim dijelovima 

građevinskih područja ne dozvoljava se izdavanje akata za gradnju novih građevina. 

Iznimno se akt za građenje može izdati za rekonstrukciju postojeće građevine i za građenje 

nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće 

građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina 

i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.“ 

 

Dosadašnji stavak (7) postaje stavak (8). 

 

 

Članak 4. 

 

Članak 98. stavak (1) mijenja se i glasi: 

„(1) Neposrednom provedbom Plana se, unutar izgrađenog ili neizgrađenog dijela 

građevinskog područja naselja na površini manjoj od 5.000 m2, može graditi nova i 

rekonstruirati postojeća građevina ugostiteljsko-turističke namjene građevinske (bruto) 

površine manje od 450 m2 .“ 

 

 

Članak 5. 

 

Članak 291. stavak (1) mijenja se i glasi: 

(1) Do izrade urbanističkog plana uređenja dozvoljena je neposredna provedba Plana 

prema utvrđenim lokacijskim uvjetima za gradnju nove i rekonstrukciju postojeće 
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pojedinačne ili više građevina na građevnoj čestici ili prostornoj cjelini izgrađenog ili 

neizgrađenog dijela građevinskog područja , manjoj od 5.000 m2 . 

 

 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 6. 

 
Elaborat plana izrađen je u 4 (četiri) istovjetna izvornika plana, ovjerena pečatom 

Općinskog vijeća Općine Dobrinj i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Dobrinj. 
Izvornici Plana čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, u 

pismohrani Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, 
u Javnoj ustanovi-Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i 
Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja. 

 
 
 
 

Članak 7. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 
Općine Dobrinj“. 

 
 
 

KLASA: 024-01/22-01/2 
URBROJ: 2170-18-01-22-6 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šamanić, v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 31. Statuta 
Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20 
i „Službene novine Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj 
dana 28. travnja 2022. godine, donosi 

ODLUKU 
o davanju suglasnost za dugoročno zaduživanje
trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. 

Članak 1. 

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB:71183086599 
na sklapanje Ugovora o kreditu za investicijsko ulaganje uz slijedeće uvjete: 

1. Iznos kredita 11.000.000,00 kn
2. Rok korištenja: 31.12.2024.
3. Vrsta kredita: investicijski kredit
4. Kamatna stopa: 0,99 % fiksna
5. Naknada za obradu zahtjeva: 0,05% = 5.250,00 kn
6. Rok otplate 15 godina
7. Način otplate: kvartalno
8. Prva rata: 31.3.2025.
9. Zadnja rata:31.12.2039.
10. Dinamika otplate glavnice kredita: 60 jednakih tromjesečnih rata
11. Dinamika uplate kamate: tromjesečno
12. Instrumenti osiguranja: zadužnica, solidarno jamstvo Ponikve eko otok Krk d.o.o., 90%

poslovanje preko banke davatelja kredita

Članak 2. 

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Općini 
Dobrinj, kako bi Općina Dobrinj isti dostavila Ministarstvu financija u roku od osam dana od dana 
sklapanja. 

Članak 3. 

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Općini Dobrinj kvartalna izvješća o stanju duga po 
danoj suglasnosti u roku od 5 dana po proteku kvartala. 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 
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KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ:2170-18-01-22-5 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šamanić, v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20 i „Službenim novinama Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko 
vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. godine, donosi 

Z A K LJ U Č A K 
o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća Općinskog načelnika

za razdoblje lipanj-prosinac 2021. godine 

Članak 1. 
Prihvaća se Polugodišnje izvješće Općinskog načelnika za razdoblje lipanj-prosinac 2021. 

godine. 

Članak 2. 
Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio, ali nije predmet objave u 

„Službenim novinama Općine Dobrinj“. 

Članak 3. 
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 

KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ: 2170-18-01-22-7 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Ivan Šamanić, v. r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 

   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ  

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20 i „Službene novine Općine 
Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. 
godine, donosi 

O D L U K U 
o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj namijenjenih financiranju političkih

stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2022. godini 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 
2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i općinskih vijećnika izabranih s liste 
grupe birača zastupljenih u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća Općine Dobrinj (dalje: Općinsko  
vijeće). 

Članak 2. 

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2022. godinu u visini od 
46.500,00 kn. 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava 
za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i članovima 
predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača dodjele sredstva razmjerno broju članova 
prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice samouprave. 

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na 
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. 

Članak 4. 

Sukladno iznosu financijskih sredstava iz članka 2. i kriterijima iz članka 3. ove Odluke za 
svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos od 5.000,00 kn, a za svakog člana Općinskog 
vijeća podzastupljenog spola godišnji iznos od 5.500,00 kn. 

Članak 5. 

Financijska sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuju se političkim strankama i općinskim 
vijećnicima izabranim sa liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću9



Općine Dobrinj na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog člana Općinskog  
vijeća, tromjesečno u jednakim iznosima. 
 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 
 
KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ:2170-18-01-22-8 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šamanić,v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 

   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 14. i 15. Odluke o uređenju prometa na području Općine Dobrinj  („Službene 
novine Primorsko-goranske županije“, broj 23/06, 32/07, 42/09, 20/13, 15/14, 20/14, 18/18 i 20/19) i 
članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 
36/13, 2/18 i 4/20) i „Službenim novinama Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, 
na 7. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. godine, donosi 

O D L U K U 
o određivanju javnih parkirališta s naplatom

Članak 1. 

Ovom se Odlukom određuju javna parkirališta s naplatom na zemljištu u vlasništvu Općine Dobrinj i 
područja parkirnih zona u kojima su predmetna parkirališta razvrstana te režim,  radno vrijeme i period 
naplate parkinga na predmetnim javnim parkiralištima. 

Članak 2. 

Određuju se kao javna parkirališta s naplatom javna parkirališta u naseljima Čižići, Soline, Klimno i 
Šilo s oznakama lokacija: 
L1-parkiralište u  Čižićima 
- parkirališna površina s tlakavcima na ulazu u centar naselja Čižići 
- parkirališna površina s tlakavcima kraj cafe bara Motika 
- parkirališna površina s tlakavcima kraj konobe Mala sten 
L2-parkiralište u  Solinama 
- površina sa suvremenim završnim slojem tlakavaca (manji i veći plato) 
L3-parkirališta u naselju Klimno razvrstana na 3 pozicije: 
- P1 postojeća površina na početku priobalnog područja te asfaltirana površina u blizini crkve      
Sv. Klementa 
- P2 priobalno područje od crkve Sv. Klementa do pekare Vrbnik 
- P3 postojeća obilježena parkirališna mjesta uz restoran Žal 
L4-parkirališta u naselju Šilo razvrstana na 7 pozicija: 
- Pozicija P1-ulica Nova cesta, kod kbr.19 i kbr.2 
- Pozicija P2- asfaltirana površina na ulazu u centar Šila (kod bistroa Macao) 
- Pozicija P3-ulica Na Vodici razvrstana na 2 dijela, 1. dio uz kbr.2, 2. dio između kbr.3 i kbr.5  
- Pozicija P4-ulica Pećine-počinje nakon stambenog objekta uz  kbr.19  
- Pozicija P5-ulica Pećine 
- Pozicija P6-ulica Stara cesta uz  kbr.4 
- Pozicija P7-ulica Žvankova kod  kbr.10. 

Sve označene lokacije su ista zona naplate i to 1. zona, oznaka zone je plava boja. 
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Članak 3. 
 

Na javnim parkiralištima se utvrđuje režim ograničenog trajanja parkiranja. 
 
Razdoblje naplate parkinga na javnim parkiralištima određuje se od 15. lipnja do 15. rujna., svakog 
dana od 9,00 do 21,00 sati.    
 

 
 

Članak 4. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Općine Dobrinj o određivanju javnog 
parkirališta na kojem se obavlja naplata  („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 19/10). 

 
Članak 5. 

 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 
 
 
KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ:2170-18-01-22-9 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 
  
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šamanić, v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA DOBRINJ 

    Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 
110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 
broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) i „Službenim novinama Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko 
vijeće Općine Dobrinj, na 7. sjednici održanoj dana 28. travnja 2022. godine, donosi 

Z A K L J U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja

Članak 1. 
      Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim 

javnim površinama na području Općine Dobrinj isporučitelju usluge KOMUN d.o.o. Šilo, Nova cesta 
19, OIB: 65560806159, za obavljanje usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području 
Općine Dobrinj. 

Članak 2. 
     Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja nalaze se u privitku ove Odluke i čine njezin 
sastavni dio. 

Članak 3. 
      Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Dobrinj“. 

KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ: 2170-18-01-22-10 
Dobrinj, 28. travnja 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Šamanić, v.r. 
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Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 

68/18, 110/18 i 32/20 ), direktor trgovačkog društva KOMUN d.o.o., uz prethodnu suglasnost 

Općinskog vijeća Općine Dobrinj (KLASA:024-01/22-01/2;URBROJ:2170-18-01-22-10), dana 

28.4. 2022., donosi sljedeće: 

OPĆE UVJETE 

ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA 

UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU OPĆINE DOBRINJ 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na 

području Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) utvrđuju se: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja,

2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge parkiranja te

3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge parkiranja

Pod komunalnim uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama parkiranja (u daljnjem tekstu: 

usluga), podrazumijeva se upravljanje tim površinama, njihovo održavanje, nadzor nad parkiranjem, 

naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi. 

Javnim parkiralištem u smislu ovih Općih uvjeta smatra se uređena javna površina koja se koristi za 

parkiranje vozila s pripadajućom opremom na zemljištu u vlasništvu Općine Dobrinj, a na kojima se 

obavlja naplata parkiranja. 

Članak 2. 

Isporučitelj usluge je trgovačko društvo KOMUN d.o.o. OIB: 65560806159, Nova cesta 19, Šilo (u 

daljnjem tekstu: Isporučitelj). 

Korisnik usluge  je vlasnik vozila prema registarskoj oznaci vozila, primatelj leasinga kojemu je vozilo 

prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je, poduzetnik 

u obavljanju rent-a-car usluge, prepustio vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu, odnosno 

osoba koja koristi uslugu sukladno ovim Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Korisnik ). 

II. UVJETI PRUŽANJA, ODNOSNO KORIŠTENJA USLUGE

Članak 3. 

Javno parkiralište s naplatom može biti stalno ili privremeno, ulično ili izvan ulično te otvoreno ili 

zatvoreno. 

Stalna javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele 

godine ili najmanje 4 mjeseca. 
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Privremena javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se organiziraju za određeno vremensko 

razdoblje tijekom godine.  

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta posebno označena horizontalnom i vertikalnom 

signalizacijom na kolniku i nogostupu u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom 

dokumentacijom. 

Izvan ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su 

vertikalnom signalizacijom, a mogu biti otvorenog ili zatvorenog tipa. 

Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće fizičkim preprekama 

zatvoriti. 

Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u cilju kontrole ulaza i izlaza mogu fizički zatvoriti, a da 

se ne poremete prometni tokovi. 

Korisnik se tijekom korištenja usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Dobrinj 

mora pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na cestama i odgovara za onečišćenje i oštećenje javne 

površine koju učini vozilom. 

U slučaju potrebe (održavanja raznih manifestacija i slično) Korisnik će ukloniti svoje vozilo sa javnog 

parkirališta a Isporučitelj će u ovom slučaju nakon premještanja vozila priznati valjanu parkirnu kartu 

koja je kupljena za drugu parkirnu zonu kao valjanu ili parkiralište na koje je vozilo premješteno. 

Članak 4. 

Javna parkirališta iz članka 3. ovih Općih uvjeta razvrstavaju se u parkirne zone koje utvrđuje Općinsko 

vijeće Općine Dobrinj. 

Radno vrijeme javnog parkirališta i period naplate parkinga na javnim parkiralištima utvrđuje Općinsko 

vijeće Općine Dobrinj. 

Cjenik usluge parkiranja za javna parkirališta na području Općine Dobrinj donosi direktor Isporučitelja, 

uz prethodnu suglasnost načelnika Općine Dobrinj. 

Članak 5. 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Dobrinj 

obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja. 

III. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA

KOMUNALNE USLUGE

Članak 6. 

Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom  na području Općine Dobrinj, 

smatra se da Korisnik  sklapa s Isporučiteljem  Ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom 

prihvaćajući ove Opće uvjete. 

Ugovorom o korištenju javnog parkirališta iz stavka 1. ovog članka isključuje se čuvanje vozila te 

odgovornost za oštećenje ili krađu vozila i/ ili stvari u vozilu.  

Članak 7. 

Za korištenje javnog parkirališta Korisnik mora istaknuti odgovarajuću i valjanu parkirnu kartu. 
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Valjana parkirna karta iz stavka 1. ovog članka je dokaz kojim Korisnik dokazuje da je platio 

odgovarajuću naknadu za korištenje određene zone ili određenog parkirališta s naplatom te da se na 

javnom parkiralištu zadržava u okviru propisanog odnosno plaćenog vremena. 

Izgled i sadržaj parkirnih karata iz stavka 1.ovog članka određuje Isporučitelj. 

Parkirna karta iz stavka 1. ovog članka može biti izdana u fizičkom ili elektroničkom obliku. 

Valjana parkirna karta iz stavka 1. ovog članka je ona parkirna karta koja je plaćena za vrijeme 

korištenja parkirališta s naplatom, u okviru vremenskog ograničenja trajanja parkiranja te za korištenje 

određene zone ili određenog javnog parkirališta. 

Na svim parkiralištima Općine Dobrinj (osim na zatvorenim parkiralištima, kada ista budu izgrađena) 

parkirna karta se plaća unaprijed. 

Članak 8. 

Korisnik parkirnu kartu za korištenje javnog parkirališta može kupiti na parkirnim aparatima 

postavljenim na javnim parkiralištima ili kod ovlaštenih operatera mobilne telefonije. 

Kupovina parkirne karte u elektroničkom obliku podrazumijeva plaćanje parkirne karte putem 

elektroničkih kanala i dobivanje potvrde u elektroničkom obliku o plaćenoj parkirnoj karti. 

Korisnik je obavezan  u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila valjanu parkirnu kartu vidljivo 

istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila za koje je kupljena parkirna karta ili zaprimiti 

elektroničku poruku o plaćenoj parkirnoj karti. 

Članak 9. 

Ako Korisnik komunalne usluge parkiranja postupi suprotno odredbama iz članka 8. ili ukoliko je 

vozilo zaustavio ili parkirao na javnom parkiralištu zauzevši pri tom dva ili više parkirnih mjesta smatra 

se da je pristao preuzeti dnevnu kartu s nalogom (DPK) koju mu je osoba ovlaštena od strane 

Isporučitelja stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam (8) dana od dana 

njezinog preuzimanja. 

Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavaka 1. ovoga članka smatra se uredno 

dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje. 

Korisnikom koji podliježe plaćanju dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) smatra se vlasnik vozila 

koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registracijskoj 

oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana u navedenim evidencijama, vlasnik vozila utvrđuje se 

na drugi odgovarajući način. 

Korisnikom koji podliježe plaćanju dnevne karte s nalogom za plaćanje (DPK) smatra se i primatelj 

leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga odnosno 

najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanju rent-a-car usluge prepustio vozilo temeljem ugovora o 

najmu. 

        Članak 10. 

Parkirne karte iz članka 8. ovih Općih uvjeta mogu biti: 

       -      satna 

       -      poludnevna 

       -      cjelodnevna  

       -      dnevna parkirna karta (DPK) 
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       -      sezonska 

       -      povlaštena (mjesečna i sezonska). 

Satna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište koja se 

izdaje za vrijeme korištenja parkirališta od jednog (1) sata do više sati. 

Poludnevna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište i 

vrijedi od trenutka izdavanja do isteka vremenskog razdoblja od šest (6) sati, a najkasnije do isteka 

radnog vremena naplate u tom danu.  

Cjelodnevna parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište 

i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje 

parkiranje.  

Dnevna parkirna karta s nalogom za plaćanje (DPK) je parkirna karta za određenu  zonu ili za određeno 

parkiralište i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u sljedećem danu za koje je vrijeme izdan 

nalog za naplatu parkiranja.  

Sezonska parkirna karta je parkirna karta za određenu parkirališnu  zonu ili za određeno parkiralište i 

vrijedi od trenutka izdavanja do isteka perioda naplate parkinga za tekuću godinu. 

Povlaštena parkirna karta je  parkirna karta za određenu parkirališnu zonu ili za određeno parkiralište 

koja se izdaje po povlaštenim uvjetima naplate parkiranja u pogledu cijene parkirne karte, a prema 

uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima. Povlaštena parkirna karta može biti mjesečna i vrijedi od 

trenutka izdavanja do isteka mjeseca u kojem je izdana te sezonska koja vrijedi od trenutka izdavanja 

do isteka perioda naplate parkinga za tekuću godinu. 

Članak 11. 

Kod zatvorenih parkirališta sa polu automatiziranom ili automatskom naplatom satna i dnevna karta 

kompjutorski se obračunava prema podacima sa ulaznog listića i naplaćuje se kod izlaza iz parkirališta 

zajedničkim print računom. 

Korisniku bez ulaznog listića biti će obračunato vrijeme od početka radnog vremena ili stvarnog 

vremena ulaza ako ga je moguće utvrditi. 

Članak 12. 

Za korištenje javnih parkirališta pod povlaštenim uvjetima Isporučitelj izdaje povlaštenu parkirnu kartu 

(u daljnjem tekstu: povlaštena karta).  

Povlaštena parkirna karta vrijedi za razdoblje i za parkirališta za koja je izdana. 

Javna parkirališta za koja se može kupiti povlaštena karta određuje Isporučitelj uz prethodnu suglasnost 

Načelnika. 

Povlaštena parkirna karta nije prenosiva.  

Povlaštene parkirne karte dijele se na: 

- povlaštena parkirna karta za stanare sa prebivalištem u svim naseljima Općine Dobrinj , 

- sezonska povlaštena parkirna karta za zaposlenike/vlasnike obrta ili trgovačkih društava u 

naseljima u zoni naplate parkiranja. 
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Članak 13. 

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu za stanare ima fizička osoba – stanar ako ima prebivalište na 

području Općine Dobrinj, a koja  na području zone naplate parkiranja ostvaruje pravo na parkiranje pod 

povlaštenim uvjetima parkiranja u pogledu vremenskog ograničenja trajanja parkiranja i cijene 

kupnjom povlaštene sezonske parkirne karte, uz uvjet da nema  dugovanja prema Općini Dobrinj, 

Turističkoj zajednici Općine Dobrinj i Isporučitelju. 

Pravo iz stavka 1. ovog članka dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva 

unutarnjih poslova (koje ne smije biti starije od 30 dana) i ima vozilo u vlasništvu ili leasingu/najmu, 

što dokazuje važećom prometnom dozvolom i/ili ugovorom o leasingu/najmu. 

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta. 

Po jednom domaćinstvu (stanari-fizičke osobe na istoj adresi) mogu se izdati najviše dvije povlaštene 

karte. 

Povlaštenu kartu Korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana. 

Članak 14. 

Pravo na sezonsku povlaštenu parkirnu kartu za zaposlenike/vlasnike obrta ili trgovačkih društava u 

zoni naplate parkiranja imaju: 

-pravne ili fizičke osobe – obrtnik koje obavljaju svoju djelatnost u poslovnom prostoru na području 

zone naplate, što dokazuje ugovorom o zakupu ili izvatkom iz zemljišne knjige o vlasništvu poslovnog 

prostora te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, odnosno vozilo registrirano na ime fizičke 

osobe – obrtnika ili pravo korištenja vozila, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ugovorom 

o leasingu/najmu vozila i koje osobe nemaju  dugovanja prema Općini Dobrinj, Turističkoj zajednici

Općine Dobrinj i Isporučitelju. 

-fizičke osobe – zaposlenici koji rade u objektima na području zone naplate pod uvjetom da poslodavac 

nema prostor na kojem može organizirati parkiranje vozila, te da imaju vozilo registrirano na svoje ime 

ili pravo korištenja vozila, što dokazuje osobnom iskaznicom, potvrdom poslodavca o radnom odnosu 

i valjanom prometnom dozvolom ili ugovorom o leasingu/najmu vozila. 

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena karta i to na način da 

pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku te zaposlenicima pravne osobe ili obrta mogu biti izdane najviše 

dvije povlaštene karte. 

Povlaštenu kartu Korisnik može koristiti isključivo za vozilo za koje je izdana. 

Članak 15. 

Uz dokumente potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte čime se potvrđuje 

suglasnost da se osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu izdavanja povlaštenih parkirnih 

karti za koju su i prikupljeni. Također se potvrđuje da su korisnici  obaviješteni da KOMUN d.o.o. 

posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani 

osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez daljnje privole i da će biti čuvani na siguran 

način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili se ne postavi zahtjev za 

povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka. 

IV. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE USLUGE
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Članak 16. 

Isporučitelj na svojoj web stranici objavljuje Cjenik usluga, obavijesti o vremenskom periodu naplate 

parkinga, zone parkiranja i druge obavijesti važne za Korisnika.  

Isporučitelj će na svakom javnom parkiralištu, u skladu s tehničkim mogućnostima, na odgovarajući 

način istaknuti izvod iz cjenika  i druge obavijesti važne za korisnika usluge parkiranja. 

Članak 17. 

Obračun isporučene komunalne usluge parkiranja obavlja se na način da Korisnik sam odredi željeno 

vrijeme korištenja komunalne usluge parkiranja i prema trajanju parkinga svog vozila kupuje 

odgovarajuću valjanu satnu, poludnevnu, cjelodnevnu,, sezonsku ili povlaštenu parkirnu kartu. 

U slučaju kupovine satne karte naplaćuje se svaki započeti sat parkiranja. 

Članak 18. 

Na svim parkiralištima  na području Općine Dobrinj parkirna karta se plaća unaprijed, istodobno 

prilikom preuzimanja parkirne karte. Isporučitelj omogućuje slijedeće načine plaćanja komunalne 

usluge  parkiranja: 

- automatski, 

- poluautomatski, 

- putem GSM operatera, 

- putem mobilne aplikacije, 

- debitnim ili kreditnim karticama na parkirnim aparatima koji imaju instaliranu mogućnost 

plaćanja karticama 

- putem transakcijskog računa Isporučitelja na osnovu ispostavljene ponude ili dnevne karte s 

nalogom za plaćanje (DPK) uz obvezan upis poziva na broj uplate i svrhe uplate u obliku 

registarske oznake vozila za koje se plaća dnevna karta s nalogom za plaćanje (DPK) 

Automatska kupnja podrazumijeva istodobno plaćanje cijene i preuzimanje satne karte, poludnevne i 

cjelodnevne neposredno na javnom parkiralištu putem parkirnog automata. 

Poluautomatska kupnja podrazumijeva preuzimanje satne karte iz automata, a plaćanje cijene obavlja 

se kod ovlaštene osobe Isporučitelja. Poluautomatska kupnja primjenjuje se isključivo na zatvorena 

parkirališta kad se za to ostvare uvjeti. 

Kupnja putem GSM operatera podrazumijeva plaćanje cijene upućivanjem SMS poruke odgovarajućem 

operateru koji Korisnika povratnom SMS porukom obavještava da je plaćanje cijene prihvaćeno. 

Kupnja putem mobilne aplikacije podrazumijeva plaćanje cijene putem aplikacije na mobitelu te 

Korisnik po uplati prima obavijest da je plaćanje prihvaćeno. 

Članak 19. 

Kupnja povlaštene i sezonske karte obavlja se sukladno izdanoj ponudi Isporučitelja, bezgotovinskim 

plaćanjem putem transakcijskog računa Isporučitelja. 

Članak 20. 

Korisnik  javnog parkirališta za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne parkirne karte (DPK), dužan 

je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja iste, u protivnom će se pokrenuti prisilne 

mjere naplate. 
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Članak 21. 

Turistički i izletnički autobusi, kamperi i kamp prikolice mogu se parkirati isključivo na parkiralištima 

određenima za tu namjenu i uz plaćanje karte prema Cjeniku, kada se za određivanje tih parkirališta 

steknu uvjeti.. 

Turistički i izletnički autobusi, kamperi i kamp prikolice plaćaju isključivo cjelodnevnu kartu, osim u 

slučaju kada na parkiralištu ostaju maksimalno dva (2) sata u kojem slučaju se naplaćuje satna karta.   

Članak 22. 

Naplate parkiranja oslobođena su interventna vozila (policije, hitne pomoći i vatrogasaca) pri 

obavljanju redovne djelatnosti.  

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (NN 78/08 i 87/14) 

mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade sukladno pravilima istaknutim na 

određenom parkiralištu. 

Iznimno, ukoliko su sva označena parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom zauzeta, vozila iz stavka 2. 

ovog članka mogu se parkirati bez naknade. 

Članak 23. 

Naplate parkiranja oslobođene su posebne skupine korisnika komunalne usluge parkiranja prema odluci 

Načelnika. 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 24. 

Akti potrebni za provedbu ovih Općih uvjeta donijet će se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 

ovih Općih uvjeta. 

Članak 25. 

Ovi Opći uvjeti objavit će se u „Službenim novinama Općine Dobrinj“ i  na web stranici Općine Dobrinj 

te na oglasnoj ploči  i mrežnim stranicama Isporučitelja, www.komun.hr. 

Članak 26. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“ 

Direktor: 

Ranka Herljević v.r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ  

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 
35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20 i „Službene novine Općine Dobrinj“ broj 2/21), članka 39. stavka 3. 
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/ 06, 
38/09, 123/11 i 56/16) i članka 6. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na 
pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/ 04, 63/08, 133/13 i 63/14), Općinsko vijeće Općine 
Dobrinj na 7. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2022. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja

na području općine Dobrinj 

Članak 1. 

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj, u 
sastavu: 

1. Tea Orlić Mihajić, predstavnik Općine Dobrinj,

2. Ivan Brusić, predstavnik Općine Dobrinj,

3. Nikolina Jurić, predstavnik Općine Dobrinj,

4. Zlatan Marunić, predstavnik Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze   Primorsko-
goranske županije, 

5. Teodor Ružić, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka - Ispostave Šilo.

Članak 2. 

Vijeće za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj djeluje u skladu s nadležnostima, pravima 
i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, Uredbom o postupku 
davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru te drugim podzakonskim aktima. 

Članak 3. 

Mandat članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj traje do konstituiranja 
novog saziva Općinskog vijeća Općine Dobrinj. 

Po isteku mandata članovi Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj mogu biti 
ponovno birani. 
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Članak 4. 

Prvu sjednicu Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj saziva općinski načelnik 
Općine Dobrinj. 

Članak 5. 

Članovima Vijeća za koncesijska odobrenja na području općine Dobrinj dužnost može prestati i prije 
isteka mandata u sljedećim slučajevima: 

- smrću člana, 

- razrješenjem na vlastiti zahtjev, 

-razrješenjem na prijedlog čelnika tijela koje je predložilo njihovo imenovanje. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 
 
 
KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ:2170-18-01-22-11 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 
  

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 

Predsjednik Općinskog vijeća 
Ivan Šamanić, v.r. 
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Na temelju članka 33. stavka 2. i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17,  98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Općine 
Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) i 
„Službene novine Općine Dobrinj“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 7. sjednici, održanoj 
dana 28. travnja 2022. godine, donosi sljedeću 

O D L U K U 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DOBRINJ 

Članak 1. 

Članak 28. mijenja se i glasi: 

„Radno tijelo dostavlja zapisnik sa sjednice, članovima Općinskog vijeća, na uvid, u roku od 15 dana 
od dana održavanja sjednice radnog tijela. Dostava zapisnika izvršava se elektroničkim putem. 

Sukladno zaključku radnog tijela, na vlastiti poticaj ili na zahtjev Općinskog vijeća, izvjestitelj radnog 
tijela obrazložit će primjedbe, mišljenja ili prijedloge radnog tijela, navedene u zapisniku sjednice.“ 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 

KLASA:024-01/22-01/2 
URBROJ: 2170-18-01-22-14 
Dobrinj, 28. travnja 2022 . godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Ivan Šamanić, v. r. 
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