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              REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
                   OPĆINA DOBRINJ  
 
  
 Na temelju članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko 
vijeće Općine Dobrinj na 32. sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine, donijelo je 
 
 

STATUTARNU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Dobrinj 

 
 

Članak 1. 
U Statutu Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 
2/18 i 4/20) članak 17. mijenja se i glasi:“Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o 
lokalnim poslovima u skladu sa zakonom i ovim Statutom putem referenduma, zbora građana i 
davanja prijedloga, peticija, predstavki i pritužbi“. 
 
 

Članak 2. 
U članku 19. stavak 1., 4. i 5. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“. 
U stavaku 6. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“. 
U stavaku 7. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“. 
 

 
Članak 3. 

Članak 26.  mijenja se i glasi: 
„ Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz 
članka 25. stavka 3. ovog Statuta. 
Zbor građana može sazvati i općinski načelnik radi izjašnjavanja građana o pitanjima i prijedlozima iz 
samoupravnog djelokruga Općine. 
Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za 
cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a 
mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu. 
Zbor građana može sazvati i vijeće mjesnog odbora.  
Za pravovaljanost izjašnjavanja na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 10% birača 
upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.  
Izjašnjavanje građana na zboru građana u pravilu je javno, osim ako se na zboru većinom glasova 
prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.  
Odluke na zboru građana donose se većinom glasova prisutnih građana.  
Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko 
vijeće i općinskog načelnika.“ 
 

Članak 4. 
Članak 27. mijenja se i glasi: 
„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 
pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine, u 
skladu sa zakonom i statutom.“ 
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Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka, ako prijedlog ili peticiju 
potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Dobrinj. 
Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od 3 mjeseca od primitka 
prijedloga. 
Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanje o njima i druga pitanja uredit će se posebnom 
odlukom Općinskog vijeća.“ 
 

Članak 5. 
U članku 34. brojka: „11“ zamjenjuje se s brojkom: „9“. 
 
 

Članak 6. 
U članku 36. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
„Članu Općinskog vijeća kojeg je općinski načelnik imenovao za privremenog zamjenika općinskog 
načelnika mandat miruje po sili zakona od dana kada je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju 
dužnost zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.“ 
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.  
U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7. brojka: „4“ zamjenjuje se brojkom: „5“. 
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.  
U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 9. brojka: „7“ zamjenjuje se brojkom: „8“.  
Dosadašnji stavci od 9., 10. i 11. postaju stavci od 10., 11. i 12. 
Iza dosadašnjeg stavka 12., koji postaje stavak 13., dodaje se stavak 14. koji glasi: 
„Iznimno, ograničenje iz stavka 13.  ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju nastavljanja obnašanja 
dužnosti člana Općinskog vijeća kojemu je mandat mirovao zbog razloga utvrđenog stavkom 4. ovoga 
članka.“. 
 

Članak 7. 
Članak 53. mijenja se i glasi: 
„Općinskog načelnika, ako je duže vrijeme odsutan ili iz drugih razloga spriječen obavljati dužnost, u 
obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje privremeni zamjenik.  
Privremenog zamjenika imenuje Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova Općinskog 
vijeća. 
Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova općinskog vijeća, općinski načelnik 
može promijeniti tijekom mandata. 
Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja ostvaruje prava općinskog načelnika, a ovlašten je 
obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine. 
Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja 
obavljanja dužnosti općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio 
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju prestanka mandata zbog okolnosti iz 
stavka 1. ovog članka, danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike 
Hrvatske.“ 
  

Članak 8. 
U članku 53.a mijenja se i glasi: 
„Općinski načelnik sam odlučuje hoće li dužnost obavljati profesionalno. 
Općinski načelnik dužan je u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj da li će dužnost obnašati profesionalno. 
Ukoliko se ne postupi na način određen u stavku 2. ovog članka, smatra se da se dužnost obavlja 
volonterski. 
Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane 
obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu. 
Ukoliko u obavijesti iz prethodnog stavka ovoga članka nije naveden dan početka novog načina 
obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon 
dostave te obavijesti. 
Dužnosnik koji dužnost obavlja volonterski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini 
održavanja redovnih lokalnih izbora.“ 
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Članak 9. 
U članku 55. stavku 1. riječi „i zamjeniku općinskog načelnika“ brišu se. 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
„Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku, raspisat će se prijevremeni izbori 
za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.“. 
Stavak 3. mijenja se i glasi: 
„O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 
dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) 
samoupravu.“. 

 
Članak 10. 

U članku 83. stavku 2. riječi: „raspustiti vijeće“ zamjenjuju se riječima: „predložiti Općinskom vijeću 
raspuštanje vijeća“.  
 
 

Članak 11. 
Članak 89. mijenja se i glasi: 
 „ Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim 
zakonom. 
Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga 
Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom. 
Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko 
vijeće na prijedlog općinskog načelnika, povjerenika Vlade Republike Hrvatske ili drugog ovlaštenog 
predlagatelja utvrđenog Poslovnikom Općinskog vijeća donosi odluku o privremenom financiranju na 
način i postupak propisan zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. 
U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja 
povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda 
i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 
Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, a općinski načelnik je 
onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih 
rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko 
vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika. 
Kada je konstituirano novoizabrano predstavničko tijelo nakon provedenih prijevremenih izbora, do 
donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka 
temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koje donosi općinski načelnik. 
Ukoliko u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o 
obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za 
vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i 
izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik. 
Ukoliko Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine 
proračun, predstavničko tijelo dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od dana objave presude 
Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“, a do donošenja proračuna 
financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o 
financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.“. 
 
 

Članak 12. 
U članku 91. dodaje se stavak 3. koji glasi: 
„Općina će sukladno odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje 
proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije javno objaviti informacije o 
trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako 
dostupne i pretražive.“. 
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Članak 13. 

U članku 99. riječi:“Službene novine Primorsko-goranske županije“ zamijenjuju se riječima „Službene 
novine Općine Dobrinj“. 
 
 

Članak 14. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“, osim članaka 
2., 5. i 9. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih 
redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  
 
 
KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 2142-04-01-21-4 
Dobrinj, 19. veljače 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Zoran Kirinčić, v. r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 35. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj 
(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20), Općinsko 
vijeće Općine Dobrinj na 32. sjednici održanoj 19. veljače 2021. godine, donijelo je 

POSLOVNIČKU ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj

Članak 1. 
U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske 
županije“ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13 i 2/18) u članku 33. stavku 1. brišu se riječi:“ odnosno 
zamjenik općinskog načelnika“, a riječ „prisustvuju“ zamijenjuje riječju „prisustvuje“.  

Članak 2. 
U članku 55. stavku 1. iza riječi „načelniku“ briše se zarez i riječi: „zamjeniku općinskog načelnika“. 
U stavku 8. iza riječi „načelnik“ briše se zarez i riječi: „zamjenik općinskog načelnika“. 

Članak 3. 
U članku 56. stavku 1. iza riječi „načelniku“ briše se zarez i riječi: „zamjeniku općinskog načelnika“. 

Članak 4. 
U članku 57. iza riječi „načelnik“ briše se zarez i riječi: „zamjenik općinskog načelnika“. 

Članak 5. 
U članku 66. stavku 8. iza riječi „načelniku“ briše se zarez i riječi: „zamjeniku općinskog načelnika“. 

Članak 6. 
Iza članka 66. dodaje se novi članak 66.a koji glasi:  
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se 
nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, 
život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih 
okolnosti sjednice se iznimno mogu održavati elektroničkim putem u skladu s tehničkim 
mogućnostima Općine. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka sjednice se održavaju izjašnjavanjem elektroničkom poštom ili 
putem video konferencije.  
O održavanju sjednice elektroničkim putem odlučuje predsjednik Općinskog vijeća. 
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Članak 7. 

U članku 77. stavku 2. alineji 6. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika“. 
 
 
 

Članak 8. 
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“, osim članaka 
1., 2., 3., 4., 5. i 7. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih 
sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.  
 
 
KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 2142-04-01-21-5 
Dobrinj, 19. veljače 2021. godine 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Zoran Kirinčić, v. r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Temeljem članka 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), 
članka 16. stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2021. godinu („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 45/20) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, 
na 32. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine, donosi slijedeću 

O D L U K A 
o zaduženju Općine Dobrinj

Članak 1. 
Odlukom o zaduženju Općine Dobrinj u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) odobrava se 
zaduživanje Općine Dobrinj, uzimanjem izravnog kredita HBOR-a putem programa kreditiranja ESIF 
krediti za javnu rasvjetu u iznosu od 2.381.048,75 kuna. 

Članak 2. 
Općina Dobrinj zadužit će se po sljedećim uvjetima: 
- iznos kredita: 2.381.048,75 kuna 
- vrsta kredita: namjenski kunski kredit za financiranje projekta: „Rekonstrukcija-energetska obnova 
dijela javne rasvjete Općine Dobrinj“ 
- kamatna stopa: 0,1% godišnje, fiksna 
- instrumenti osiguranja: Standardni instumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali 
ne ograničavajući se na mjenice korisnika kredita i zadužnice korisnika kredita. 
- naknada za odobrenje: 0,00% 
- rok i način otplate: 5 godina, uz poček od 6 mjeseci; otplata u jednakim polugodišnjim uzastopnim 
ratama (10 polugodišnjih rata – 1. rata 31.12.2022. godine) 

Članak 3. 
Kredit će se koristiti za financiranje projekta „Rekonstrukcija-energetska obnova dijela javne rasvjete 
Općine Dobrinj“, u Dobrinju. 

Članak 4. 
Povrat kredita osigurat će se iz proračuna Općine Dobrinj. 

Članak 5. 
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Dobrinj za zaključivanje Ugovora o zaduživanju sa HBOR-om. 
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Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 
 
 
KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2142-04-01-21-6 

Dobrinj, 19. veljače 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Zoran Kirinčić, v. r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 6.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ( „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 , 137/15, 123/17 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) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 32. 
sjednici, održanoj dana 19. veljače 2021. godine,  donosi 

O D L U K U 
o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakup poslovnih prostora

Članak 1. 
Donosi se Odluka o oslobođenju plaćanja zakupnine za zakupnike poslovnih prostora u vlasništvu  
Općine Dobrinj kojima je nalažena obustava rada temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama 
kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 
(„Narodne novine“ broj 141/20, 1/21, 2/21, 8/21 i 14/21) za mjesec ožujak 2021. godine. 

Članak 2. 
Nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da dostavi pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja 
zakupcima iz točke 1. ove Odluke (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.). 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Dobrinj“. 

KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 2142-04-01-21-7 
Dobrinj, 19. veljače 2021. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Zoran Kirinčić, v. r. 
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       REPUBLIKA HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA DOBRINJ 

Na temelju članka 5. stavka 2. i 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) 
Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 32. sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. 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 2021. godini 

Članak 1. 

Ovom se odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Dobrinj za 
2021. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka čiji su kandidati izabrani za vijećnike 
Općinskog vijeća, kao i vijećnika izabranih s liste grupe birača. 

Članak 2. 

Sredstva iz prethodnoga članka osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj za 2021. godinu u visini od 
56.500,00 kn. 

Članak 3. 

Pravo na isplatu sredstava prema ovoj odluci imaju političke stranke koje imaju najmanje jednoga 
vijećnika u Općinskom vijeću i vijećnici koji su u Vijeće izabrani s liste grupe birača. 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača Općinskog vijeća, 
osigurana u Proračunu Općine Dobrinj, raspoređuju se tako da se utvrdi jednaki iznos sredstava za 
svakoga vijećnika u Općinskom vijeću razmjerno broju vijećnika u Vijeću u trenutku konstituiranja 
Vijeća. 

Vijećniku podzastupljenoga spola izabranom s liste grupe birača i političkoj stranci za svakoga člana 
podzastupljenoga spola izbranoga s njezine liste, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa 
predviđenoga po svakom vijećniku Vijeća. 

Članak 5. 

Sredstva iz članka 2. ove odluke raspoređuju se jednakim mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova 
svake političke stranke zastupljene u Vijeću i broju vijećnika Vijeća koji su izabrani s liste grupe birača, 
i to za vijećnike u iznosu od 5.000,00 kn, tj. za svaku vijećnicu Vijeća u iznosu od 5.500,00 kn godišnje. 11



 

Članak 6. 

Sredstva iz članka 2. ove odluke se raspoređuju tromjesečno u jednakim mjesečnim iznosima, 

odnosno, ako se završetak mandata Općinskog vijeća ne poklapa sa završetkom tromjesečja, 
u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata. 

Sredstva iz stvka 1. doznačavat će se na račun političkih stranaka, tj. na poseban račun vijećnika s liste 
grupe birača. Njihova je obveza knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid mjerodavnim tijelima u 
način raspolaganja sredstvima, sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe 
i referenduma. 

Članak 7. 

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

KLASA: 021-05/21-01/1 

URBROJ: 2142-04-01-21-8 

Dobrinj, 19. veljače 2021. godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 
Predsjednik 

Zoran Kirinčić, v. r. 
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