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“SLUŽBENI GLASNIK GRADA VISA” izlazi po potrebi
Izdavač: GRAD VIS
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju članka 34. i 101. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i 2/13),
Gradsko vijeće Grada Visa, na svojoj 5. sjednici održanoj dana 21. veljače 2014.god., donosi

Odluku o
izmjeni i dopuni
odluke o stipendiranju studenata na području Grada Visa

Članak 1.
U DODATKU I. (OBRAZAC O) Odluke o stipendiranju studenata na području Grada Visa („Službeni
glasnik Grada Visa“, br. 6/13) u prilozima uz obrazac dodaju se točke f i g, u nastavku kako slijedi:
„f) obrazac IP – Izvještaj o prihodima od poslodavca za sve zaposlene/umirovljenike za prethodnu godinu
za sve članove domaćinstva,
g) potvrda o isplaćenim naknadama zbog bolovanja, rodiljnog/roditeljskog dopusta, naknadi za
nezaposlene, alimentaciji, doplatku za djecu, i sl. za prethodnu godinu za sve članove domaćinstva.“

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Visa“.

KLASA: 021-05/13-03/17
URBROJ: 2190/01-01-14- 02
Vis, 21. veljače 2014. god.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA VISA
Stipe Vojković, prof.,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
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Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i 2/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 20. siječnja 2014. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2014. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2014. god. s pozicije R – 53, 38119 – Ostale tekuće donacije ostalim
udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije:
1. Centru "Fabula" iz Splita, Šimićeva 42, MB: 2496003, OIB 96674512865,
žiro-račun: 2390001-1100369483 (HPB) ............................... 1.000,00 (tisuću) kuna.
2. Imenovanoj udruzi sredstva se odobravaju za realizaciju humanitarne akcije
pod sloganom „Pomozimo dobri ljudi", a za liječenje djevojke oboljele od Lupusa.

II
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja imenovanoj udruzi isplatiti će se jednokratno u naznačenom iznosu.
Isplatu će izvršiti Jedinstveni upravni odjel Grada Visa, Odsjek za proračun i računovodstveno-financijske
poslove.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Visa“..

KLASA: 402-08/13-01/104
URBROJ: 2190/01-02-14-2
Vis, 20. siječnja 2014. god.

GRADONAČELNIK GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD V I S
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/14-01/01
URBROJ: 2190/01-02-14-1
Vis, 21. siječnja 2014. god.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kuprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11), u svezi
sa člankom 48. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN. br.
33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13), i članka 5. Odluke o uvjetima i
postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Gradu Visu (“Službeni glasnik Grada Visa” br.
5/12, 4/13),Gradonačelnik Grada Visa, dana 21. siječnja 2014. god. d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa
I
Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa na lokaciji:
1. Zatvoreni prostor u Visu, u ulici Trg 30.svibnja 1992. god. br.1. (ex. tekstil Dalma), središnji dio čest. zgr.
864 k.o. Vis,u naravi predstavlja jednu prostoriju netto korisne površine 48 m2, s namjenom prodaja odjeće
i obuće.
Predmetna nekretnina daje se zakup u vremenu od 5 ( pet) godina, postupkom usmenog javnog
nametanja (licitacije), sa pravom sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba.
Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 240 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju
Hrvatske narodne banke.
Rok privođenja namjeni 30 dana.
II
Cjelovit tekst natječaja sa svim podacima o poslovnom prostoru, i uvjetima natječaja, biti će objavljen na
oglasnim pločama i web stranici Grada Visa: www.gradvis.hr
Usmeno nadmetanje obavit će se u službenim prostorijama Grada, o čemu će natjecatelji biti pismeno
izvješteni. Za provedbu postupka natječaja imenuje se
Povjerenstvo u sastavu:
1. Ljiljana Klepo, - predsjednik
2. Tamara Bilić- Stojkovska, - član,
3. Veljko Dorotić - član.
Zamjenici članova povjerenstva:
1. Dragan Stojkovski, - zamjenik predsjednika,
2. Stipe Pečarević, - zamjenik člana,
3. Toni Vojković - zamjenik člana.
III

9|Stranica

Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen. Zakupnik mora privesti namjeni prostor o
vlastitom trošku. Nakon isteka zakupa, zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava (osim
inventara),a koja ostaju u prostoru u vlasništvu Grada Visa.

IV
Za provođenje Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Visa.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Visa “

GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.
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Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i 2/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 31. siječnja 2014. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2014. god.

I.
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2014. god. s pozicije R – 44, 32999 – Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije

1. Osnovnoj školi "Vis" iz Visa, kao donacija učenicima trećeg i četvrtog razreda za sudjelovanje
na županijskoj smotri LiDraNo sa predstavom Sveti Juraj i zmaj.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa OŠ Vis, iz Visa, 2330003-1100089172,
MB: 03024474, OIB: 81715481824, u iznosu od ........... 1.000,00 (tisuću) kuna.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će Jedinstveni upravni odjel Grada Visa, Odsjek za proračun i
računovodstveno-financijske poslove, jednokratno u naznačenom iznosu.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

KLASA: 402-08/14-01/05
URBROJ: 2190/01-02-14-2
Vis, 31. siječnja 2014. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
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Temeljem članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08 i 61/11) i članka 53. stavak 1. podstavak 16. Statuta Grada Visa
("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i 2/13), a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 11/10 i 3/13) i Proračunom Grada Visa za
2014. god. ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 7/13), Gradonačelnik Grada Visa, dana 31. siječnja 2014. god.,
donosi

PLAN
prijma u službu za 2014. god.

Članak 1.
Planom prijma u službu utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom
upravnom odjelu Grada Visa (u daljnjem tekstu: JUO), potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za 2014. god. i planira se broj vježbenika određene stručne spreme i struke.

Članak 2.
U JUO-u sistematizacijom radnih mjesta predviđeno je 11 službeničkih mjesta, a zaposleno je 8
službenika.
U 2013. god. u primljene su tri osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12, 120/12) i to:
- Pomoćnik pročelnika JUO – tajnik Grada - 1 izvršitelj,
- Savjetnik za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo – 2 izvršitelja.
Osoba primljena na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nema status službenika,
ne zasniva radni odnos i ne prima naknadu, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje u
iznosu od 1.600,00kn mjesečno. Doprinose na mirovinsko i zdravstveno osiguranje snosi HZZ/Grad Vis.
Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita
u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu.
Polaganje državnog stručnog ispita nakon završenog stručnog osposobljavanja financira Grad Vis.

Članak 3.
U skladu sa predviđenim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Visa za 2014. god. ne planira se
prijam u službu na neodređeno vrijeme za nepopunjena službenička mjesta u 2014. god. u JUO.

Članak 4.
Gradonačelnik će u suradnji s pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela, revidirati planirane
potrebe popunjavanja radnih mjesta u svrhu utvrđivanja potrebnih izmjena i dopuna usvojenoga Plana
prijma u službu.

14 | S t r a n i c a

Članak 5.
Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada
Visa".

KLASA: 021-05/14-03/02
URBROJ: 2190/01-02-14-1
U Visu, 31. siječnja 2014. god

GRADONAČELNIK GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
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Na temelju članka 9. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
Novine", br. 28/10), te članka 53. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i 2/13),
Gradonačelnik Grada Visa dana 31. siječnja 2014. god., donosi

ODLUKU
o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa

Članak 1.
Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa utvrđuje
se u iznosu od 1.789,64kuna bruto i primjenjuje se od 01. veljače 2014.god., počevši s plaćom za mjesec
veljaču 2014. god., koja će biti isplaćena u mjesecu ožujku 2014. god.

Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće
službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br.
12/10).

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa" i stupa na snagu 1. veljače 2014. god.

KLASA: 120-02/14-01/01
URBROJ: 2190/01-02-14-1
Vis, 31. siječnja 2014. god.

GRADONAČELNIK GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD V I S
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/14-01/02
URBROJ: 2190/01-02-14-1
Vis, 10.02.2014. god.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11), u
svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13), i članka 5. Odluke o uvjetima i postupku
davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Gradu Visu (“Službeni glasnik Grada Visa” br. 5/12,
4/13),Gradonačelnik Grada Visa, dana 10. veljače 2014. god. d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa
I
Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa na lokaciji:
1. Zatvoreni prostor u Visu, u ulici Korzo br.17. (ex skladište Dalme), čest.zgr. 803/1 k.o. Vis, u naravi
predstavlja jednu prostoriju netto korisne površine 57 m2, s namjenom kozmetičko-pedikerski salon.
Predmetna nekretnina daje se zakup u vremenu od 7 (sedam) godina, postupkom usmenog javnog
nametanja (licitacije), sa pravom sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba.
Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 270 EUR-a bez PDV-a, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem
tečaju HNB na dan ispostave računa za plaćanje zakupnine, na koji se obračunava PDV 25%
Rok privođenja namjeni 30 dana.
II
Cjelovit tekst natječaja sa svim podacima o poslovnom prostoru, i uvjetima natječaja, biti će objavljen na
oglasnim pločama i web stranici Grada Visa: www.gradvis.hr
Usmeno nadmetanje obavit će se u službenim prostorijama Grada, o čemu će natjecatelji biti pismeno
izvješteni. Za provedbu postupka natječaja imenuje se
Povjerenstvo u sastavu:
1. Ljiljana Klepo, - predsjednik
2. Tamara Bilić- Stojkovska, - član,
3. Veljko Dorotić - član.
Zamjenici članova povjerenstva:
1. Dragan Stojkovski, - zamjenik predsjednika,
2. Stipe Pečarević, - zamjenik člana,
3. Toni Vojković - zamjenik člana.
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III
Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen. Zakupnik mora privesti namjeni prostor o
vlastitom trošku. Nakon isteka zakupa, zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava (osim
inventara),a koja ostaju u prostoru u vlasništvu Grada Visa.

IV
Za provođenje Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Visa.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Visa “.

GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD V I S
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/14-01/05
URBROJ: 2190/01-02-14-1
Vis, 10.02. 2014. god.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11), u
svezi sa člankom 48. Zakona o lokalnoj upravi i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN. br. 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13), i članka 5. Odluke o uvjetima i postupku
davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Gradu Visu (“Službeni glasnik Grada Visa” br. 5/12,
4/13),Gradonačelnik Grada Visa, dana 10. kolovoza 2014. god. d o n o s i

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje
u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa
I
Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području Grada Visa na lokaciji:
1. Zatvoreni prostor u Visu, u ulici M. Gupca br.21. (ex kuća Dojmi), čest.zgr. 708/1 k.o. Vis, u naravi
predstavlja jednu prostoriju netto korisne površine 25 m2, s namjenom uslužno zanatska radnja, servisi,
kancelarije.
Predmetna nekretnina daje se zakup u vremenu od 5 ( pet) godina, postupkom usmenog javnog
nametanja (licitacije), sa pravom sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba.
Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 100 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na
dan ispostave računa za plaćanje zakupnine, a na koji se obračunava PDV 25 %.
Rok privođenja namjeni 30 dana.
II
Cjelovit tekst natječaja sa svim podacima o poslovnom prostoru, i uvjetima natječaja, biti će objavljen na
oglasnim pločama i web stranici Grada Visa: www.gradvis.hr
Usmeno nadmetanje obavit će se u službenim prostorijama Grada, o čemu će natjecatelji biti pismeno
izvješteni. Za provedbu postupka natječaja imenuje se
Povjerenstvo u sastavu:
1. Ljiljana Klepo, - predsjednik
2. Tamara Bilić- Stojkovska, - član,
3. Veljko Dorotić - član.
Zamjenici članova povjerenstva:
1. Dragan Stojkovski, - zamjenik predsjednika,
2. Stipe Pečarević, - zamjenik člana,
3. Toni Vojković - zamjenik člana.
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III
Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen. Zakupnik mora privesti namjeni prostor o
vlastitom trošku. Nakon isteka zakupa, zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava (osim
inventara),a koja ostaju u prostoru u vlasništvu Grada Visa.

IV
Za provođenje Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Visa.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Visa “

GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.
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Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i 2/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 10. veljače 2014. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2014. god.

I.
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2014. god. s pozicije R – 53, 38119 – Ostale tekuće donacije ostalim
udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije

1. Župi Uznesenja Marijina, Vis, OIB: 86335540687, kao donacija za nabavu projektora za uspješniji
rad s djecom i mladima.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa HR547-2330003-1100050608, u iznosu od 2.500,00
(dvijetisućeipetsto) kuna.
II.
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će Jedinstveni upravni odjel Grada Visa, Odsjek za proračun i
računovodstveno-financijske poslove, jednokratno u naznačenom iznosu.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

KLASA: 402-08/14-01/09
URBROJ: 2190/01-02-14-2
Vis, 10. veljače 2014. god.

GRADONAČELNIK GRADA VISA
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
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