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OPĆINA DOBRINJ 

40. 

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne 
novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11), članka 6. Odluke o uređenju prometa na 
području općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 
23/06, 32/07 i 42/09) i 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-
goranske županije« broj 35/ 09), na temelju Prethodne suglasnosti Ministarstva 
unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektor policije, Službe 
za sigurnost cestovnog prometa, broj:511- 09-05-62-18-1/14. J.J., Općinsko 
vijeće Općine Dobrinj je na 8. sjednici, održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, 
donijelo 

ODLUKU 
o izmjena i dopunama Odluke o uređenju prometa  

na području općine Dobrinj 

Članak 1. 

U Odluci o uređenju prometa na području općine Dobrinj (»Službene novine 
Primorsko-goranske županije« broj 23/06, 32/07, 42/09 i 20/13) u članku 9. 
stavak 4. riječi »15. lipnja« zamjenjuju se riječima »1. lipnja«. 

Iza stavka 9 dodaju se novi stavci 9a, 9b, 9c, koji glase: 

»Ulica Jesenovica od kućnog broja 1 (od križanja s ulicom Na vodici) do kućnog 
broja 131 (do križanja s ulicom Nova cesta) određuje se jednosmjernom u 
pravcu istok- zapad u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svake godine, sukladno 
regulaciji prometnim znakovima. 

Šetalište Josipa Pavačića od kućnog broja 10 do kućnog broja 6 (od križanja s 
ulicom Pećine) određuje se jednosmjernom u pravcu jugoistok-sjever u razdoblju 
od 1. lipnja do 15. rujna, svaka godine, sukladno regulaciji prometnim 
znakovima. 

Ulica Stara cesta od kućnog broja 6 do »Vele place« određuje se 
jednosmjernom u pravcu zapad-jugoistok u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, 
svake godine, sukladno regulaciji prometnim znakovima. 

Ulica Sv. Mikul od kućnog broja 1 do križanja s ulicom Braće Franolić, kod 
kućnog broja 27, određuje se jednosmjernom u pravcu zapad-istok u razdoblju 
od 1. lipnja do 15. rujna, svake godine, sukladno regulaciji prometnim 
znakovima. 

Iza stavka 15. dodaje se novi stavak 15a koji glasi: »Za nerazvrstanu cestu 
»Petrina« zabranjuje se promet za sva vozila osim za traktore, sukladno 
regulaciji prometnim znakovima«. 

Iza stavka 19. dodaje se novi stavak 19a, 19b i 19c koji glase: 

 



»Ulica od kućnog broja 22 do kućnog broja 160 određuje se jednosmjernom u 
pravcu zapad-istok, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svaka godine, sukladno 
regulaciji prometnim znakovima. 

Ulica od kućnog broja 160 do kućnog broja 24 određuje se jednosmjernom u 
pravcu istok-zapad, u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svake godine, sukladno 
regulaciji prometnim znakovima. 

Ulica od dječjeg igrališta na lokaciji Kalić do skretanja za kapelicu »sv. Antona« 
određuje se jednosmjernom u pravcu jug-sjever, u razdoblju od 1. lipnja do 15. 
rujna, svake godine, sukladno regulaciji prometnim znakovima. 

Ulica od kućnog broja 96 do kućnog broja 1a određuje se jednosmjernom u 
pravcu sjever-jug u razdoblju od 1. lipnja do 15. rujna, svake godine, sukladno 
regulaciji prometnim znakovima«. 

Ostali stavci se pomiču. 

Članak 2. 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije«. 

Klasa: 021-05/14-29/8 

Ur. broj: 2142-04-01-14-4 

Dobrinj, 29. svibnja 2014. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ 

Predsjednik 
Zoran Kirinčić v.r. 

 

 


