Petak, 4. kolovoza 1995.

OPĆINE

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 1025 - broj 16

Općina Dobrinj

8.

9.

Na temelju članka 9. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj
djelatnosti (»Narodne novine« broj 48/95) i članka 35. Sta
tuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 2/94), Općin
sko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održanoj dana 7.
srpnja 1995. godine donijelo

Temeljem članka 77. Zakona o lokalnoj samoupravi i
upravi (»Narodne novine« broj 90/92, 94/93 i 117/93) i
članka 35. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj
2/94) Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na sjednici održa
noj dana 14. srpnja 1995. godine donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o rasporedu, početku i završetku radnog
vremena u ugostiteljstvu

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama

Članak 1.
Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi: ^
. »Za ugostiteljske objekte u mjestu Silu utvrđuje se,
ovisno o vrstama objekta, sljedeće radno vrijeme:«
Dodaje se stavak 12. koji glasi:
»Za ugostiteljske objekte pod točkom 1, 2, 3, 4. i 5. u
svim drugim mjestima Općine Dobrinj, utvrđuje se završe
tak radnog vremena do 02,00 sata, u ljetnom razdoblju.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
Dobrinj, 7. srpnja 1995.
OPČINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Josip Crnčić, v.r.

Članak 1.
U Odluci o komunalnim naknadama (»Službene no
vine« broj 26/94) članak 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Komunalna naknada plaća se u roku od petnaest dana
od dana primitka rješenja izdanog od nadležnog tijela Op
ćine Dobrinj i prihod je Proračuna Općine Dobrinj.
Žalba protiv izdanog rješenja može se izjaviti Uprav
nom odjelu za komunalne poslove Županije primorskogoranske.«
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave
u »Službenim novinama«.
Klasa: 363-03/95-01/3
Ur.br.: 2142/04-95-2
Dobrinj, 14. srpnja 1995.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ
Predsjednik
Josip Crnčić, v.r.

