26. srpnja 1991.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KORČULA

Skupština općine može usvojiti plan, ako njega ne usvoji
Skupština mjesne zajednica samo pod uvjetom da su razlozi
zbog kojih plan nije usvojila Skupština mjesne zajednice u
suprotnosti s prostornim planom šireg područja, zakonom ili
propisima donesenim na osnovu zakona.
Član 12.
Sredstva za izradu plana osigurat će „Blato" -društveno
poduzeće za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam iz Blata.
Član 13.
U fazi izrade plana mogu se utvrditi uvjeti uređenja
prostora za skladišno prodajni objekt.
Član 14.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Korčula".
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Član 3.
Izmjena Provedbenog urbanističkog plana Korčule čuva se u
Odjelu za zaštitu čovjekova okoliša, prostornog uređenja i
graditeljstva.
Član 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti grafički prikazi
na listovima 2, 3, 5, 9, 10,12, 13, 14, 16 i 17 iz ranije odluke o
donošenju izmjena Provedbenog urbanističkog plana (»Službeni
glasnik općine Korčula", br. 1/89.).
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u
„Službenom glasniku općine Korčula".
Klasa: 021-05/91-03/46
Ur. broj: 2138-01-1-91-1

Klasa: 021-05/91-03/45
Ur. br.: 2138-01-1-91-1
Potpredsjednik
Vijeća udruženog rada
Ivo Bačić, v.r.
Predsjednik
Dništveno-političkog vijeća
Tonči Andreis, v.r.

Predsjednik
Vijeća mjesnih zajednica
Boris Marelić, v.r.
Predsjednik
Skupštine općine
Tonči Gavranić, v.r.

Potpredsjednik
Vijeća udruženog rada
Ivo Bačić, v.r.

Predsjednik
Vijeća mjesnih zajednica
Boris Marelić, v.r.

Predsjednik
Društveno političkog vijeća
Tonči Andreis, v.r.

Predsjednik Skupštine
općine
Tonči Gavranić, v.r.

54
Na temelju člana 19, 25. i 26. Zakona o prostornom
planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine RH", br.
54/80. i 10/86.) i člana 287. i 312. Statuta općine Korčula
(„Službeni glasnik općine Korčula" br. 6/84, 3/86, 2/90 i
5/90.), Skupština općine Korčula na ?dnici Vijeća udruženog
rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno političkog vijeća
održanim dana 26. srpnja 1991. godine, donijela je
ODLUKU
o donošenju izmjena Provedbenog urbanističkog plana
grada Korčula
Član 1.
Ovom Odlukom donosi se
urbanističkog plana Korčule.

izmjena

Provedbenog

Član 2.
Izmjena Provedbenog urbanističkog plana Korčula sastoji
se od:
1. Tekstualnog dijela u knjizi Izmjene Provedbenog
urbanističkog plana Korčule,
2. Grafičkih prikaza u mjerilu 1:1000 na listovima br. 2,
3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16. i 17.

55
Na temelju člana 3. Zakona o neposrednim porezima („Narodne
novine" br. 19/90) i člana 287. i 316. Statuta općine Korčula
(„Službeni glasnik općine Korčula" br. 6/84, 3/86 i 2/90)
Skupština općine Korčula na sjednici vijeća udruženog rada,
Vijeća mjesnih zajednica i Društveno političkog vijeća,
održanim dana 26. srpnja 1991. godine, donijela je
ODLUKU
o dopuni Odluke o neposrednim porezima
Članak 1.
U Odluci o neposrednim porezima („Službeni glasnik općine
Korčula" br. /91) u članku 8. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4.
koji glase:
„Izuzetno od odredbi stavka 1. i 2. ovog članka, ukoliko nastanu
iznimne okolnosti, neovisno od volje obveznika, a koje mogu
presudno utjecati na ostvarivanje prihoda i dobiti u većem dijelu
godine -sezone, paušalni iznos poreza propisan u članku 4. može
se smanjiti ukupno do 100%".
Smanjivanje paušalnog poreza iz prethodnog stavka može se
izvršiti selektivnim ili linearnim pristupom, a postojanje
iznimnih okolnosti utvrđuje Izvršno vijeće".
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku općine
Korčula", a stupa na snagu danom donošenja.

26. srpnja 1991.

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KORČULA
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