Ponedjeljak, 27. ožujka 1995.

SLUŽBENE NOVINE

Stranica 235 - broj 5

Općina Cres
4.
Na temelju članaka 30. do 43. i 90. Zakona o financira
nju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne no
vine«, broj 117/93) i članka 103. Statuta Općine Cres (»Slu
žbene novine« broj 17/93), Općinsko vijeće Općine Cres,
na sjednici održanoj dana 15. ožujka 1995. godine donosi
ODLUKU
<> izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a prim
jenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.
Klasa: 410-01/95-01/02
Ur. br.: 2213/02-01-01-95-2
Cres, 17. ožujka 1995.
OPĆINA CRES
OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 1.
U Odluci o općinskim porezima Općine Cres (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske broj 4/94 - u
daljnjem tekstu: Odluka) članak 20. mijenja se i glasi:
»Porez na korištenje javne površine plaća pravna ili
fizička osoba kojoj je Općina Cres odobrila korištenje javne
površine.
Obračun i naplatu poreza vrši Upravni Odjel za
upravu i samoupravu.
Temeljem odobrenja Poglavarstva, sa korisnikom
javne površine sklapa se ugovor o korištenju.
U slučaju provođenja natječaja za dodjelu javne povr
šine na korištenje, početna cijena je iznos poreza utvrđen
Odlukom. Po okončanom natječajnom postupku a na
osnovu liste prvenstva, sa korisnicima se zaključuje ugovor
o korištenju.«
Članak 2.
Članak 23. Odluke mijenja se i glasi:
»Obveznici poreza na korištenje javne površine koji
koriste javnu površinu za postavljanje stolova i stolica tije
kom čitave godine plaćaju dnevno iznos od 1,00 kn po
četvornom metru dodijeljene površine.«
Članak 3.
članak 24. Odluke mijenja se i glasi:
»Obveznici poreza na korištenje javne površine koji
koriste javnu površinu za postavljanje stolova i stolica (ugo
stitelji) u periodu od 1. srpnja do 1. rujna plaćaju dnevno
porez u iznosu od 3,00 kn po m2.«
Članak 4.
Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:
»Odmjeru, obračun, naplatu i nadzor za sve poreze iz
Odluke, izuzev poreza na korištenje javne površine, vrši
nadležna jedinica Porezne uprave«.

Predsjednik
Sergio Negovetić, v.r.

5.

Na temelju članka 103. Statuta Općine Cres, (»Slu
žbene novine« Županije primorsko-goranske broj 17/93),
Općinsko vijeće Općine Cres, na sjednici održanoj dana 15.
ožujka 1995. godine donosi
RJEŠENJE
o imenovanju vijećnika
I.
Ovim Rješenjem Leonora Poropat imenuje se na polo
žaj vijećnika Općinskog vijeća Općine Cres.
II.

Leonora Poropat ima sva prava i dužnosti vijećnika
sukladno Zakonu, Statutu i ostalim općim aktima Općine
Cres.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorskogoranske.
Klasa: 013-01/95-01/02
Ur. br. 2213/02-01-01-95-1
Cres, 15. ožujka 1995.
OPĆINA CRES
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik
Sergio Negovetić, v.r.

