Petak, 3. studenoga 1995.

SLUŽBENE

Općina Dobrinj

12.

Na temelju članka 24. Zakona o unutrašnjim poslovima
(»Narodne novine« broj 29/91 pročišćeni tekst, 73/91, 19/
92, 33/92 i 76/94) i članka 8. Pravilnika o ustroju, popuni,
pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i
vođenje postrojbi, te drugih oblika, organiziranja i vođenja
postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne zaštite
(»Narodne novine« broj 31/95), Poglavarstvo Općine Do
brinj, na sjednici održanoj 6. listopada 1995. godine, doni
jelo je
O D L U K U
o osnivanju Stožera civilne zaštite
za Općinu Dobrinj
Članak 1.
Stožer Civilne zaštite za Općinu Dobrinj osniva se radi
usklađivanja priprema i usmjeravanja aktivnosti u zaštiti i
spašavanju.

NOVINE

Klasa: 810-06/95-02/1
Urbroj: 2142/04-95-1
Dobrinj, 6. listopada 1995.
POGLAVARSTVO OPĆINE DOBRINJ
Načelnik
ing. Anton Gršković, v. r.)

13.

Na temelju članka 29. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine«, broj 30/94) Programa mjera za unapre
đenje stanja u prostoru Općine Dobrinj (»Službene no
vine«, broj 18/95) i članka 34. i 35. (»Službene novine«,
broj 2/94) Statuta Općine Dobrinj, Općinsko Vijeće Općine
Dobrinj, na sjednici održanoj 10. listopada 1995. je donijelo
ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o Provedbenom
urbanističkom planu dijela naselja Šila
Članak 1.

Članak 2.
Stožer Civilne zaštite za Općinu Dobrinj obavlja sve
zadatke koje su propisani Pravilnikom o ustroju, popuni,
pozivanju i uporabi postrojbi, službi i tijela za upravljanje i
vođenje postrojbi, te drugih oblika organiziranja civilne
zaštite.
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Stavlja se izvan snage Odluka o Provedbenom urbani
stičkom planu dijela naselja Šila (»Službene novine«, broj
9/84), a odnosi se na stari dio mjesta od rubnog južnog
dijela ulice Jasenovica prema ulici Kostrij i do mora.
Članak 2.

Članak 3.
Stožer Civilne zaštite za Općinu Dobrinj čini predsje
dnik stožera i devet članova iz reda članova poglavarstva,
odnosno upravnih tijela (odjela i ureda), koja se u okviru
svoje djelatnosti bave određenim poslovima zaštite spaša
vanja i to:
1. Anton Gršković — predsjednik stožera
2. Mladen Radoslović, član poglavarstva — član
3. Smiljan Kirinčić, član poglavarstva — član
4. Branko Justinić, član poglavarstva — član
5. Biserka Jurić, član poglavarstva — član
6. Miljenko Variola, član poglavarstva — član
7. Ivan Kirinčić, član poglavarstva — član
8. Josip Crnčić, predsjednik Općinskog vijeća — član
9. Higinij Giorgolo, operativni službenik za CZ u PS Krk
— član
Član 4.
Stožer Civilne zaštite za područje Općine Dobrinj odgo
voran je za svoj rad Općinskom vijeću Općine Dobrinj.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službe
nim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 350-02/95-3
Urbroj: 2142/04-95-1
Dobrinj, 10. listopada 1995.
OPĆINA DOBRINJ
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Josip Crnčić, v.r.

14.

Na temelju članka 17. stavak 4. Zakona o ugostiteljskoj
i turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 28/88 i 16/
90) i članka 35. Statuta Općine Dobrinj (»Službene no
vine«, broj 2/94) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj je na
sjednici održanoj dana 10. listopada 1995. donijelo sljedeću
ODLUKU
o izmjeni Odluke o rasporedu, početku i
završetku radnog vremena u ugostiteljstvu

I

Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 1.
U članku 3. dodaje se stavak 13. koji glasi:
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SLUŽBENE NOVINE

»Za ugostiteljske objekte u svim mjestima Općine Do
brim' pod točkama 1., 2., 3., 4. i 5. utvrđuje se završetak
radnog vremena u 24,00 h u zimskom, razdoblju«.

ODLUKU
o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova
Članak 1.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u
»Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 363-02/95-01/17
Urbroj: 2142/94-95-1
Dobrinj, 13. listopada 1995.

Članku 11. Odluke o određivanju imena ulica i trgova
(»Službene novine«, broj 11/92) dodaje se stavak 16. koji
glasi: »Ulica Metija, koja se proteže od ulice Kostrij, kuć
nog broja 1 prema dijelu Šila zvanog »Vodna««.
Članak 2.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Josip Crnčić, v.r.

15.

Petak, 3. studenoga 1995.

Na temelju članka 9, stavak 1. Zakona o naseljima
(»Narodne novine«, broj 54/88) i članka 35. Statuta Općine
Dobrinj, Vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj
dana 10. listopada 1995. donijelo sljedeću

Ova Odluka stupa na snagu onog dana nakon objave u
»Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
Klasa: 363-02/95-01/16
Urbroj: 2142/04-95-1
Dobrinj, 13. listopada 1995.
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Općinskog Vijeća
Josip Crnčić, v.r.

