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SLUŽBENE NOVINE

Petak, 18. ožujka 1994:

OPĆINE

Mall Lošinj

5.
Na temelju članka 64. Statuta Općine Mali Lošinj, Općinsko poglavarstvo Općine Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 1994. godine donijelo je

OPĆINA MALI LOŠINJ
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Dragan Balija, dipl. ing., v. r.

PLAN
izmjene i dopune Plana rasporeda kioska na javno prometnim površinama i dijelovima neizgra đenog građevinskog
zemljišta na području Općine Mali Lošinj

U toč ki I. Plana rasporeda kioska na javno prometnim
površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području općine (»Službene novine« broj 5/91)
točka 5./6./ mijenja se i glasi:
5./6./Bižuterija, umjetnič ki parkiralište
Braće Vidulić
nakit, knjige, tiskanje
k. br. 2435
majica, proizvodi od
kože

pokretna
naprava

Točka 6.17./ briše se.
Toč ka 8./9./ mijenja se i glasi:
Prodaja slika,
izrada portreta

stojeći
uz prednje
panoi
pročelje stare
Pomorske škole

6.Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«
broj 43/92, 69/92, 25/93 i 48/93) i članka 40. stavak 3.
Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga
jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine«
broj 75/93) Poglavarstvo Opć ine Mali Lošinj, na sjednici
održanoj dana 18. ožujka 1994. godine donosi
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE
o utvrđivanju zgrada na podru čju Općine Mali Lošinj koje
se izuzimaju od prodaje
I.

U točki I. Odluke o utvrđivanju zgrada na podru čju
Općine Mali Lošinj koje se izuzimaju iz prodaje (»Službene
novine« broj 11/92 i 16/93) to čka 1. briše se.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Toč ka 9./10./ briše se.
KLASA: 370-03/94-01/190
UR. BROJ: 2213/01-01-94-2
Mali Lošinj, 18. ožujka 1994.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.
KLASA: 944-05/94-01/27
UR. BROJ: 2213/01-01-94-4
Mali Lošinj, 18. ožujka 1994.

ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA
OPĆINA MALI LOŠINJ
POGLAVARSTVO

Predsjednik Poglavarstva
Dragan Balija, dipl. ing., v. r.

