
 
 Na temelju članka 48. 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 i 137/15) i članka 
49. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županje“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) 
općinski načelnik dana 8. svibnja 2017. godine donosi 
 

O D L U K U 
O UTVRĐIVANJU NAČINA KORIŠTENJA I VISINE NAKNADE ZA NAJAM  PROSTORA I JAVNIH POVRŠINA 

U VLASNIŠTVU OPĆINE DOBRINJ ZA POTREBE IZBORNE PROMIDŽBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuje se način korištenja i visina naknade za najam prostora i javnih  
površina u vlasništvu Općine Dobrinj u svrhu provođenja izborne promidžbe. 

 
Članak 2. 

 Za potrebe održavanja predizbornih aktivnosti političke stranke, nezavisni kandidati, članovi 
lista grupa birača mogu koristiti prostore i javne površine vlasništvu općine Dobrinj, kako slijedi: 
- javne površine na području općine Dobrinj, 
- prostore u objektima u vlasništvu Općine Dobrinj (društvene prostorije) u naseljima na području 
općine Dobrinj. 
  

Članak 3. 
 Naknada za korištenje prostora iz članka 2. određuje se, kako slijedi: 
-  javne površine na području općine Dobrinj............................................................ 200,00 kn/dnevno, 
- prostori društvenih domova ................................................................................... 200,00 kn/dnevno. 
 

Članak 4. 
 Korištenje prostora iz članka 2. Odluke daje se na korištenje temeljem pisanog zahtjeva koji se 
podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj u roku od tri dana od dana donošenja ove 
Odluke odnosno najkasnije tri dana prije predviđenog termina korištenja. 
 Zahtjev iz stavka 1. se podnosi na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.  
 Općinski načelnik odlučuje o dodjeli prostora na korištenje. 
 U slučaju postojanja dva ili više zahtjeva za korištenje istog prostora u isto vrijeme prednost 
će imati podnositelj koji je prvi podnio zahtjev. 
  

Članak 6. 
 Korisnici prostora iz članka 2. Odluke dužni su poštivati odobrene termine i uvjete korištenja 
prostora. 
 Političke stranke, nezavisni kandidati i članovi lista grupa građana odlukom će se obvezati da u 
roku od 24 sati po završetku korištenja prostora uklone sve predmete koji su postavljeni u svrhu 
izbornih aktivnosti i prostore vrate u prvobitno stanje. 
 

Članak 7. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na službenim stranicama Općine 
Dobrinj www.dobrinj.hr. 
 
         Općinski načelnik 
         Neven Komadina,v.r. 
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