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Na temelju članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, 

br. 6/09), a u svezi s člankom 2. Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule 

(«Službeni glasnik Grada Korčule», br.  2/06, 3/06, 7/08 i 6/10), Gradonačelnik Grada Korčule donosi  

 

 

O D L U K U  

 

I. 

Dužnici Grada Korčule i/ili KTD-a Hober d.o.o., izuzev HTP Korčula d.d., koji su podnijeli 

zahtjev ili će podnijeti zahtjev za zakup javne površine najkasnije do 1. srpnja 2011., mogu dobiti u 

zakup javne površine ukoliko dužnik u roku od osam dana od dana dostave zahtjeva sklopi s Gradom 

Korčula i/ili KTD-om Hober nagodbu za postojeće dugove prema Gradu Korčuli odnosno KTD-u 

Hober, prema kojoj dugove (uključujući i obračun zakonske zatezne kamate) treba platiti najkasnije do 

1. kolovoza 2011. 

II. 

Ugovor o zakupu iz točke 1. ove odluke sklopit će se na vrijeme, od dana sklapanja ugovora 

do 31. srpnja 2011., i ukoliko zakupnik do 1. kolovoza 2011. podmiri sve dugove, kako nastale do 

dana sklapanja nagodbe tako i po sklopljenom ugovoru o zakupu, ugovor će se produžiti za ostatak 

turističke sezone. 

 

III. 

Eventualni zakup javne površine odnosi se za svrhu i površinu koja je bila definirana u 2010. 

godini, odnosno prema zahtjevu kojeg će nadležno tijelo u cijelosti ili djelomično odobriti ili ga odbiti. 

 

IV. 

Ukoliko dužnik ne sklopi nagodbe u navedenom roku, zakup javne površine za 2011. se neće 

više odobriti i Grad Korčula će poduzeti mjere prisilne naplate i mjere o komunalnom redu za objekte 

koji su postavljeni bez ugovora o zakupu javne površine. 

 

V. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i Povjerenstvo za davanje javne 

površine na korištenje u dijelu odlučivanja o zahtjevu. 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada 

Korčule». 

 

 

   GRADONAČELNIK 

              Mirko Duhović, dipl. ing. 

 


