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

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/07
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, na pismeni prijedlog 8 (osam) kandidata koji su sa pojedinih
kandidacijskih lista izabrani u Gradsko vijeće Grada Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Mandatnog povjerenstva
Članak 1.
Na početku prve, konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća bira se predsjednik i dva člana
Mandatnog povjerenstva, a na prijedlog 8 vijećnika iz kruga budućeg sastava Gradskog vijeća
Grada Visa, u sastavu kako slijedi:
1. Damir Radica, predsjednik,
2. Marija Mladineo, dipl.ing., član i
3. Stjepan Poduje, član.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

Predsjedavatelj-ovlaštenik:
Matko Martinić, dipl.pravnik,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/08
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, izbora Mandatnog povjerenstva, izvješća Mandatnog povjerenstva i
verifikacije mandata članova Gradskog vijeća Grada Visa, na pismeni prijedlog 8 (osam)
vijećnika Gradskog vijeća Grada Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Članak 1.
Povjerenstvo za izbor i imenovanja sastoji se od predsjednika i četiri člana, koji se biraju na
pismeni prijedlog 8 vijećnika Gradskog vijeća Grada Visa s time da je njihov sastav približno
razmjeran stranačkom sastavu vijeća, u sastavu kako slijedi:
1. Luisa Radišić, mag.educ.math.et.inf. - predsjednik,
2. Jasna Šiljić, dipl.ing. – član,
3. Ruža Vujić, – član,
4. Stjepan Poduje – član i
5. Miće Radišić, dipl.oec. – član.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".
Predsjedavatelj – prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova
Silvija Bajsić-Batinić, dipl.uč.,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/09
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, izbora Mandatnog povjerenstva, izvješća Mandatnog povjerenstva,
verifikacije mandata članova Gradskog vijeća Grada Visa i izbora Povjerenstva za izbor i
imenovanja, na pismeni prijedlog 8 (osam) vijećnika Gradskog vijeća Grada Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Predsjednika Gradskog vijeća
Grada Visa

Članak 1.
Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Visa jednoglasno se bira gosp. Stipe Vojković, prof.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

Predsjedavatelj – prvi izabrani član s
kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova
Silvija Bajsić-Batinić, dipl.uč.,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/10
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, izbora Mandatnog povjerenstva, izvješća Mandatnog povjerenstva,
verifikacije mandata članova Gradskog vijeća Grada Visa, izbora Povjerenstva za izbor i
imenovanja, izbora Predsjednika Gradskog vijeća Grada Visa na pismeni prijedlog 8 (osam)
vijećnika Gradskog vijeća Grada Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Prve potpredsjednice Gradskog vijeća
Grada Visa
Članak 1.
Za Prvu potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Visa jednoglasno se bira
gđa. Silvija Bajsić-Batinić, dipl.uč.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Visa
Stipe Vojković, prof.,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/11
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, izbora Mandatnog povjerenstva, izvješća Mandatnog povjerenstva,
verifikacije mandata članova Gradskog vijeća Grada Visa, izbora Povjerenstva za izbor i
imenovanja, izbora Predsjednika Gradskog vijeća Grada Visa i izbora Prve potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Visa na pismeni prijedlog 8 (osam) vijećnika Gradskog vijeća Grada
Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Drugog potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Visa
Članak 1.
Za Drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Visa jednoglasno se bira gosp. Ante
Linčir.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Visa
Stipe Vojković, prof.,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Konstituirajuća sjednica
Gradskog vijeća

KLASA: 021-05/13-03/11
URBROJ: 2190/01-01-13-1
Vis, 17. lipnja 2013.god.
Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, br. 144/12) i
točke I. Odluke ministra uprave KLASA: 023-01/13-01/284 od 29. svibnja 2013. god.
sazvana je i održana konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Visa dana 17. lipnja
2013. god. (ponedjeljak) s početkom u 19,00 sati u Hrvatskom domu u Visu. Istom je
predsjedavao Matko Martinić, dipl.pravnik po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave
u Splitsko-dalmatinskoj županiji Veljana Radojkovića, dipl.pravnik, te se nakon utvrđivanja
potrebnog kvoruma, izbora Mandatnog povjerenstva, izvješća Mandatnog povjerenstva,
verifikacije mandata članova Gradskog vijeća Grada Visa, izbora Povjerenstva za izbor i
imenovanja, izbora Predsjednika Gradskog vijeća Grada Visa i izbora Prve potpredsjednice
Gradskog vijeća Grada Visa na pismeni prijedlog 8 (osam) vijećnika Gradskog vijeća Grada
Visa, donosi

ODLUKA
o izboru Drugog potpredsjednika Gradskog vijeća
Grada Visa
Članak 1.
Za Drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Visa jednoglasno se bira gosp. Ante
Linčir.
Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Grada Visa".

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Visa
Stipe Vojković, prof.,v.r.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 11. travnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 52, 38119 – Ostale tekuće
donacije ostalim udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije:
1. Udruzi VinoVisa iz Visa, Podstražje, Milna bb, a kao financijska potpora u
realizaciji susreta viških vinara sa vinarima Kutjevačkog područja koji će se
održati u Kutjevu u periodu 18.-21.04.2013.g.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa Udruge VinoVisa 23300031151632625, OIB: 35229568883 u iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna.

II
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će se imenovanoj udruzi 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: 402-08/13-01/43
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 11. travnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

Temeljem članka 5. Odluke o uvjetima i načinu davanju javnih površina na privremeno
korištenje ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 2/12 i 1/13) i članka 53. Statuta Grada Visa
("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13), Gradonačelnik Grada Visa, dana 15. travnja 2013.
god., donosi

PLAN
korištenja javnih površina
na području Grada Visa u 2013. god.
I. OPĆE ODREDBE
Planom korištenja javnih površina određuju se lokacije za postavljanje privremenih objekata i
naprava, i to:
- kiosk - tipski objekt lagane konstrukcije – montažne i tipske kućice do 12 m2,replika
dalmatinske kućice (izrađena od plastike), a koje se mogu u cijelosti ili dijelovima
prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske i druge
djelatnosti,
- pokretna naprava - lako premjestivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili
obavljanje određenih usluga - štand, banak, klupa, stol, stolica, kolica, škrinja,
hladnjak, ambulantna ugostiteljska i slična prikolica, slikarski štafelaji, naprave za igru
djece (trampolin i dječji autići), automati, peć i naprava za pečenje plodina i palačinki,
i sl.
Planom korištenja javnih površina planira se njihov razmještaj unutar određene lokacije, kao i
njihova namjena u 2013. god.

II. NAMJENA I LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE
PRIVREMENIH OBJEKATA I NAPRAVA
- Grad Vis 1. LOKACIJA – TRAJEKTNO PRISTANIŠTE
A/ Odabrati najadekvatniju poziciju za postavu štanda na način da ista bude m
svrsishodna, a da ne ometa odvijanje i ne ugrožava sigurnost prometa ljudi i vozila.
Namjena – natkriveni otvoreni drveni štand sa zatvorenim dijelom ispod prodajne
površine predviđen za potrebe Turističke zajednice Grada Visa i privatne
iznajmljivače.
Kapacitet: 1 štand

2. LOKACIJA - RAVNICA MATICE HRVATSKE
A/ Izdignuti popločani plato na Ravnici Matice Hrvatske
Namjena: - naprave za igru djece (trampolin i dječji autići) i sl.,
Kapacitet: 2 naprave

3. LOKACIJA - OBALA SV. JURJA
A/ Prostor između istočne fasade Hrvatskog doma prema istoku do parka (ispred zgrade
Pošte).
Namjena – površina za prodaju suvenira i bižuterije.
Kapacitet – 1 štand
B/ Prostor ispred sjeverne fasade objekta u kojem je smještena ribarnica paralelno sa
fasadom.
Namjena: površina za prodaju suvenira i bižuterije.
Kapacitet – 2 štanda
C/ Prostor na Obali Sv. Jurja (ispred zgrade Grada Visa)
Namjena: natkriveni otvoreni drveni pultevi sa zatvorenim dijelom ispod prodajne
površine predviđen za potrebe Turističke zajednice Grada Visa za prezentaciju i
prodaju autohtonih viških proizvoda.
Kapacitet – 2 štanda
D/ Prostor na Trgu 30. svibnja 1992. (ispred zgrade Grada Visa)
Namjena: površina za prodaju suvenira s temom otoka Visa vlastite ručne izrade.
Kapacitet – 1 dalmatinska kućica i 1štand
4. LOKACIJA – KUT
A/ Prostor sjevernog dijela platoa ispod palmi na Podložu - kod restorana "Val",
Paralelno sa zgradom bivše ribarnice.
Namjena: površina za prodaju suvenira i bižuterije.
Kapacitet – 1 štand

- Naselje Rukavac -

1. LOKACIJA - DONJI RUKAVAC PROSTOR KOD EX "FABRIKE"
Namjena: - površina za prodaju tiska, pića i prehrambenih proizvoda,
Kapacitet: - kiosk ili štand ovisno o interesu zakupoprimaca

- Cijelo područje Grada Visa - Lokacija i uvjeti postavljanja ugostiteljske terase (štekata) - stolova i stolica ispred
poslovnog prostora ugostiteljskih objekata određuje se neposredno na licu mjesta za svaki
ugostiteljski objekt ovisno o lokaciji i namjeni objekta poštivajući zakonske odredbe i važeće
Odluke Grada Visa, te će se na zahtjev korisnika, a ukoliko je to moguće sklopiti ugovor o
korištenju (zakupu) javne površine.

- Lokaciju, veličinu i uvjete iznajmljivanja javne površine - ispred poslovnog
prostora (prodajnog i uslužnog tipa) odrediti će se neposredno na licu mjesta, ovisno zahtjevu
korisnika poslovnog prostora i površinskoj mogućnosti javne površine, na način da se ne
onemogući korištenje osnovne namjene te površine.
- Prodaja plodina, palačinki, kokica, sladoleda i slično na pokretnim kolicima moguća
je na svim javnim površinama uz prethodnu suglasnost Grada Visa.
- Postava slikarskog štafelaja, prodaja slika, postava banka ili stalka za usluge izrade
tetovaža, i sl. odredit će se ovisno o interesu zakupoprimaca i mogućnosti lokacije.
-

Svi dućani na području Grada Visa koji se bave prodajom robe, osim prehrambene
robe, dozvoljena je postava – izlaganje robe neposredno ispred prodavaonice, samo
u reklamne svrhe i to na 1 (jednom) stalku – vješalici max. površine do 1m2.

-

Ne smije se koristiti javna površina van gabarita već unaprijed obilježenih od strane
Grada Visa.
III. ZAVRŠNE ODREDBE

1. Nadzor nad primjenom ovog Plana provoditi će komunalno redarstvo Grada Visa.
2. Grafički prikazi su sastavni dio Plana postavljanja privremenih objekata na javnim
površinama na
području Grada Visa.
3. Ovim Planom stavlja se izvan snage Plan o načinu postavljanja privremenih objekata
("Službeni
glasnik Grada Visa", br. 3/11).
4. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada
Visa".

KLASA: 372-03/13-01/18
URBROJ: 2190/01-02-13-1
VIS, 15. travnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

R E PU B LI KA H R VAT S KA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

KLASA: 100-01/13-01/02
URBROJ: 2190/01-02-13-1
Vis, 15. travnja 2013. godine
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11) i članka 6. Zakona
o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Visa,
dana 15. travnja 2013.god. d o n o s i

PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad vježbenika/ce – volontera/ke na poslovima
pomoćnika pročelnika – tajnika Grada
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa

I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika/ce – volontera/ke
visoke stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik/ca), pod
kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika/ce kroz praktičan rad i
učenje za samostalno obavljanje poslova pomoćnika pročelnika – tajnika Grada u
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa (dalje u tekstu: poslovi struke) i polaganje
državnog stručnog ispita.

II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
- poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
- način praćenja rada vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža,
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
- prava i obveze vježbenika/ce.

III.
Vježbenik/ca će se osposobljavati za obavljanje poslova pomoćnika pročelnika –
tajnika Grada u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa, pod stalnim nadzorom mentora.

Poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca za pomoćnika pročelnika – tajnika Grada u
Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa, u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
- sudjeluje u savjetovanju gradonačelnika u obavljanju izvršnih poslova,
- sudjeluje u vođenju brige o protokolarnim obvezama i prijemu stranaka kod
gradonačelnika, te sudjeluje u savjetovanju Gradonačelnika na sastancima po nalogu
gradonačelnika,
- sudjeluje u obavljanju poslova korespondencije po nalogu gradonačelnika,
- sudjeluje u obavljanju stručnih i savjetodavnih poslova vezano za sudjelovanje Grada
u sudskim postupcima i imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
- sudjeluje u savjetovanju predsjednika Gradskog vijeća u organizaciji rada Gradskog
vijeća,
- sudjeluje u savjetovanju vijećnika na sjednicama Gradskog vijeća, a po potrebi i
u savjetovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- sudjeluje u pomaganju službenicima Jedinstvenog upravnog odjela u pripremanju
akata za Gradsko vijeće i gradonačelnika,
- sudjeluje u brizi oko davanja informacija sredstvima javnog priopćavanja i drugim
zainteresiranim subjektima sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama,
- sudjeluje u organizaciji izbora i sudjeluje u provođenju izbora za mjesnu samoupravu
i u provođenju referenduma,
- sudjeluje u rješavanju o upravnim stvarima,
- sudjeluje u obavljanju i drugih poslova po nalogu pročelnika i gradonačelnika.
U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik/ca dužan obavljati
tijekom vježbeničkog staža, vježbenik/ca će biti upućena 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

IV.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa
i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog
stručnog ispita.
Za mentora se određuje Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec., pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Visa.
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno
obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika/ce osigurava se na način da vježbenik/ca
-

dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog
stručnog ispita,
zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i
zadaća,
stručnu i drugu potrebnu literaturu,
prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u
-

pružanju stručne pomoći vježbeniku/ci i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika/ce tijekom vježbeničkog
staža,
osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje
državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,
upoznavanju s važečim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta
za koji se vježbenik/ca osposobljava,
izdaje potvrdu o uspješno obavljanom vježbeničkom stažu.

VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa,
vježbenik/ca je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i
Gradonačelnika Grada Visa.

VIII.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik/ca ima sva prava i obveze
iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: „Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa“, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“,
broj 57/12 i 120/12).
IX.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika/ce u Jedinstveni upravni
odjel Grada Visa.
X.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Grada Visa.

GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

KLASA: 100-01/13-01/03
URBROJ: 2190/01-02-13-1
Vis, 15. travnja 2013. godine
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11) i članka 6. Zakona
o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Visa,
dana 15. travnja 2013.god. d o n o s i

PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad vježbenika/ce – volontera/ke na poslovima
savjetnika za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa

I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika/ce – volontera/ke
visoke stručne spreme ekonomskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik/ca), pod kojim se
podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika/ce kroz praktičan rad i učenje za
samostalno obavljanje poslova savjetnika za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, obrt, malo
i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa (dalje u tekstu: poslovi
struke) i polaganje državnog stručnog ispita.

II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
- poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
- način praćenja rada vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža,
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
- prava i obveze vježbenika/ce.

III.
Vježbenik/ca će se osposobljavati za obavljanje poslova savjetnika za gospodarstvo,
poljoprivredu, turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Visa, pod stalnim nadzorom mentora.

Poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca za savjetnika za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa, u
tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
(u području gospodarstva):
- sudjeluje u praćenju propisa iz područja gospodarstva i sudjeluje u brizi o primjeni
istih,
- sudjeluje u vođenju brige o radu i poslovanju ustanova i trgovačkih društava u
vlasništvu Grada,
- sudjeluje u obavljanju stručnih i drugih poslova iz područja gospodarstva koji su
posebnim propisima stavljeni u nadležnost jedinicama lokalne samouprave,
- sudjeluje u praćenju i analizi stanja u gospodarstvu, sudjeluje u predlaganju
poticajnih mjera, sudjeluje u vođenju potrebne evidencije, sudjeluje u izradi analiza i
izvješća, sudjeluje u vođenju postupaka iz područja radnog vremena prodavaonica,
koncesija za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti, autotaksi prijevoza,
koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i sl.,
(u području poljoprivrede):
- sudjeluje u pripremi agro-tehničkih programa za područje Grada,
- sudjeluje u pripremi poduzetničkih programa iz područja poljoprivrede za Grad i za
poljoprivredne subjekte,
- sudjeluje u radu tijela Grada u programima vezanim za poljoprivredu,
- sudjeluje u praćenju i analizi stanja u poljoprivredi, sudjeluje u izradi analiza i
izvješća, sudjeluje u predlaganju programa poticajnih mjera,
- sudjeluje u vođenju brige u djelokrugu zakona i Odluka o poljoprivrednom i
šumskom zemljištu na području Grada,
(u području turizma):
- sudjeluje u pripremi programa iz područja turizma za Grad i poduzetničke subjekte u
turizmu,
- sudjeluje u radu tijela Grada u programima vezanim za turizam,
- sudjeluje u praćenju i analizi stanja u turizmu, sudjeluje u predlaganju programa
poticajnih mjera,
- sudjeluje u izradi analiza i izvješća, sudjeluje u vođenju evidencija o vlasništvu Grada
nad turističkim kapacitetima i potencijalima,
(u području obrta, malog i srednjeg poduzetništva):
- sudjeluje u pripremi poduzetničkih programa iz oblasti obrta, malog i srednjeg
poduzetništva za Grad, za obrte, mala i srednja poduzeća na području Grada,
- sudjeluje u radu tijela Grada u programima vezanim za obrtništvo, mala i srednja
poduzeća,
- sudjeluje u praćenju i analizi stanja u poduzetništvu, sudjeluje u predlaganju
programa poticajnih mjera,
- sudjeluje u izradi analiza i izvješća, sudjeluje u vođenju evidencije o vlasništvu Grada
nad poduzetničkim nekretninama i interesima Grada u poduzetništvu,
- sudjeluje u obavljanju i drugih poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika.
U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik/ca dužan obavljati
tijekom vježbeničkog staža, vježbenik/ca će biti upućena 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

IV.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa
i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog
stručnog ispita.
Za mentora se određuje Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec., pročelnica Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Visa.
V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno
obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika/ce osigurava se na način da vježbenik/ca
-

dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog
stručnog ispita,
zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i
zadaća,
stručnu i drugu potrebnu literaturu,
prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u
-

pružanju stručne pomoći vježbeniku/ci i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika/ce tijekom vježbeničkog
staža,
osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje
državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,
upoznavanju s važečim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta
za koji se vježbenik/ca osposobljava,
izdaje potvrdu o uspješno obavljanom vježbeničkom stažu.

VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa,
vježbenik/ca je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i
Gradonačelnika Grada Visa.

VIII.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik/ca ima sva prava i obveze
iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: „Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa“, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“,
broj 57/12 i 120/12).

IX.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika/ce u Jedinstveni upravni
odjel Grada Visa.
X.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Grada Visa.

GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

KLASA: 100-01/13-01/04
URBROJ: 2190/01-02-13-1
Vis, 15. travnja 2013. godine
Na temelju odredbe članka 87. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11) i članka 6. Zakona
o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“, br. 57/12 i 120/12), Gradonačelnik Grada Visa,
dana 15. travnja 2013. god., d o n o s i

PROGRAM
stručnog osposobljavanja za rad vježbenika/ce – volontera/ke na poslovima
višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa

I.
Ovim programom utvrđuje se stručno osposobljavanje vježbenika/ce – volontera/ke
visoke stručne spreme građevinskog ili arhitektonskog smjera (dalje u tekstu: vježbenik/ca),
pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika/ce kroz praktičan rad i
učenje za samostalno obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za komunalne djelatnosti,
prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa (dalje u
tekstu: poslovi struke) i polaganje državnog stručnog ispita.

II.
Programom iz točke I. utvrđuje se:
- poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
- način praćenja rada vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža,
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
- prava i obveze vježbenika/ce.

III.
Vježbenik/ca će se osposobljavati za obavljanje poslova višeg stručnog suradnika za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Visa, pod stalnim nadzorom mentora.

Poslovi i zadaće što ih je vježbenik/ca za višeg stručnog suradnika za komunalne
djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa,
u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati su:
(u području komunalnih djelatnosti):
- sudjeluje u izradi programa uređenja komunalne infrastrukture,
- sudjeluje u izradi programa izgradnje kapitalnih objekata komunalne infrastrukture,
- sudjeluje u izradi nacrta odluka u svezi utvrđivanja visine i raspoređivanja sredstava
za uređenje komunalne infrastrukture,
- sudjeluje u obavljanju poslova građevinskog i drugog nadzora kad oni nisu povjereni
drugim osobama,
- sudjeluje u pripremi i obradi investicijske dokumentacije u svezi investicija kojima je
Grad nositelj,
- sudjeluje u praćenju propisa iz oblasti komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša i
brizi oko primjene istih,
- sudjeluje u izradi nacrta odluka, programa i izvješća iz nadležnosti poslova ovog
radnog mjesta za potrebe Gradskog vijeća i gradonačelnika,
- sudjeluje u obavljanju upravnih, stručnih i drugih poslova iz oblasti zaštite okoliša,
- sudjeluje u obavljanju upravnih, stručnih i drugih poslova iz oblasti komunalnog
gospodarstva uključujući izradu rješenja za komunalnu naknadu i komunalni
doprinos,
- sudjeluje u obavljanju i dugih poslove po nalogu pročelnika i gradonačelnika,
(u području prostornog uređenja):
- sudjeluje u pripremi potrebitih akata iz domene prostornog uređenja za
gradonačelnika i Gradsko vijeće, te za njihova radna tijela,
- sudjeluje u praćenju propisa iz oblasti prostornog uređenja i brizi oko njihove
primjene,
- sudjeluje u izradi potrebitih izvješća za Gradsko vijeće i gradonačelnika,
- sudjeluje u praćenju stanja u oblasti prostornog uređenja i predlaganju mjera za
njegovo unapređenje,
- sudjeluje u koordinaciji i organizaciji radova na izradi i donošenju prostornih
planova, sudjeluje u organiziranju nadzora nad prostornim i urbanističkim
planiranjem, na čuvanju i pohranjivanju urbanističke dokumentacije,
- sudjeluje u pripremi nacrta odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja prostornog
uređenja,
- sudjeluje u koordinaciji i obavljanju nadzora nad izvođenjem radova na nekretninama
u vlasništvu Grada i kapitalnih investicija koje se izvode na području Grada,
- sudjeluje u obavljanju i drugih poslova po nalogu pročelnika i gradonačelnika.
U cilju što uspješnijeg obavljanja poslova i zadaća koje je vježbenik/ca dužan obavljati
tijekom vježbeničkog staža, vježbenik/ca će biti upućena 10 radnih dana u pisarnicu Grada.

IV.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa
i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog
stručnog ispita.
Za mentora se određuje Orhan Safić, dipl.ing.građ., viši stručni suradnik za
komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu
Grada Visa.

V.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika/ce za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno
obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika/ce osigurava se na način da vježbenik/ca
- dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog
stručnog ispita,
- zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i
zadaća,
- stručnu i drugu potrebnu literaturu,
- prisustvuje seminarima koje organizira Ministarstvo uprave.

VI.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u
- pružanju stručne pomoći vježbeniku/ci i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika/ce tijekom vježbeničkog
staža,
- osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje
državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke V. ovog Programa,
- upoznavanju s važečim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
- kontinuiranom dodjeljivanju određenih poslova i zadaća iz djelokruga radnog mjesta
za koji se vježbenik/ca osposobljava,
- izdaje potvrdu o uspješno obavljanom vježbeničkom stažu.

VII.
Ako se stručna i praktična izobrazba ne provede po odredbama ovog Programa,
vježbenik/ca je dužan o tome obavijestiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela i
Gradonačelnika Grada Visa.

VIII.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenik/ca ima sva prava i obveze
iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera: „Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa“, sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“,
broj 57/12 i 120/12).
IX.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika/ce u Jedinstveni upravni
odjel Grada Visa.
X.
Ovaj program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku
Grada Visa.
GRADONAČELNIK
Ivo Radica,v.r.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 19. travnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 47, 32999 - Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane
donacije
1. Srednjoj školi "Antun Matijašević Karamaneo" iz Visa, Viškog boja 9, a kao
financijska potpora realizaciji maturalne zabave koja će se održati 18. svibnja
2013. god. u hotelu "Issa" u Visu.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa SŠ "Antun Matijašević
Karamaneo",
Vis, 2330003-3252455111, MB: 3035565, OIB: 57436529895, u iznosu od
3.000,00 (tritisuće) kuna.

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

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

KLASA: 402-08/13-01/46
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 19. travnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 24. travnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 47, 32999 – Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane
donacije:
1. Srednjoj školi "Antun Matijašević Karamaneo" iz Visa, Viškog boja 9, a kao
financijska potpora tj. Sponzorstvo u pripremi 15. Smotre učenika
ugostiteljskih škola koja će se održati 10. svibnja 2013. god. u hotelu "Biševo"
u Komiži.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa SŠ "Antun Matijašević
Karamaneo",
Vis, 2330003-1100056951, MB: 3035565, OIB: 57436529895, u iznosu od
1.500,00 (tisućuipetsto) kuna.

II
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će se Srednjoj školi "Antun Matijašević
Karamaneo" iz Visa 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: 402-08/13-01/45
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 24. travnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 16. svibnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 53, 38119 – Ostale tekuće
donacije ostalim udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije
1. Predstavništvu Počasnog Bleiburškog voda (PBV) u Republici Hrvatskoj iz
Zagreba, X. Ferenčića br. 14, OIB: 00963425579 kao donacija u organizaciji
središnje komemoracije povodom 68. obljetnice Bleiburške tragedije na
Bleiburškom polju u Austriji.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro računa HR9823900011100529843 u iznosu
od 1.000,00 (tisuću kuna).

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

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

KLASA: 402-08/13-01/50
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 16. svibnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 16. svibnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 53, 38119 – Ostale tekuće
donacije ostalim udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije
1. Udruženju obrtnika otoka Visa iz Visa, Obala Sv. Jurja 16, u realizaciji posjeta
Pragu u kojem se održava Hrvatski tjedan u vremenu od 21.-25.05.2013., a koji
organizira Hrvatska turistička zajednica iz Praga.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro računa 2330003-1100097806 u iznosu od
5.000,00 (pettisuću kuna).

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

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

KLASA: 402-08/13-01/50
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 16. svibnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13)
Gradonačelnik Grada Visa dana 16. svibnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 53, 38119 – Ostale tekuće
donacije ostalim udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije
1. Rukometnom klubu „Vranjic“ iz Vranjica, Krešimirova bb, kao pomoć njihovoj
nastradaloj članici – rukometašici Matei Lončar.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro računa 2330003-1552564929 u iznosu od
1.000,00 (tisuću kuna).

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

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

KLASA: 402-08/13-01/52
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 16. svibnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem članka 5.Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje
(" Službeni glasnik Grada Visa" br: 2/12 i 1/13 ), članka 53. Statuta Grada Visa ( "Službeni glasnik
Grada Visa" br: 1/13), Gradonačelnik Grada Visa, dana 29. svibnja 2013.god. donosi

O D L U K U
o dopuni PLANA
korištenja javnih površina na području
Grada Visa u 2013.god.
Članak 1.
U Planu korištenja javnih površina na području Grada Visa u 2013.god. KLASA:372-03/13-01/18;
URBROJ:2190/01-02-13-1; od 15. travnja 2013 god. točka II podtočka 2. A dopunja se:
2. LOKACIJA – RAVNICA MATICE HRVATSKE
A/ Namjena: - natkriveni otvoreni drveni štand sa zatvorenim dijelom ispod prodajne površine
predviđen za prodaju dizajniranih unikatnih suvenira s temom otoka Visa vlastite ručne izradeKapacitet: 1 štand
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Visa".
KLASA: 372-03/13-01/18
URBROJ:2190/01-02-13-2
VIS, 29. svibnja 2013.god.
GRADONAČELNIK
Ivo Radica, v.r.

R E PU B LI KA H R VAT S KA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Na temelju odredbi članka 53. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i
2/13) i Zaključka Gradskog poglavarstva, KLASA: 320-01/07-01/01, URBROJ: 2190-01-0207-1, od 05. veljače 2007. god., ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/07) u svezi Povjerenstva
za provedbu Programa sufinanciranja sadnog materijala, Gradonačelnik Grada Visa dana 29.
svibnja 2013. god., donosi

ODLUKU
o razrješenju člana Povjerenstva za provedbu
Programa sufinanciranja sadnog materijala

Članak 1.
Pero Žgela, komunalni redar u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa,
razrješuje se dužnosti člana Povjerenstva za provedbu Programa sufinanciranja sadnog
materijala.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom razrješenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada
Visa".

KLASA: 320-01/13-01/33
URBROJ: 2190-01-02-13-1
Vis, 29. Svibnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

Na temelju odredbi članka 53. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/13 i
2/13) i Zaključka Gradskog poglavarstva, KLASA: 320-01/07-01/01, URBROJ: 2190-01-0207-1, od 05. veljače 2007. god., ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 1/07) u svezi Povjerenstva
za provedbu Programa sufinanciranja sadnog materijala, Gradonačelnik Grada Visa dana 29.
svibnja 2013. god., donosi

ODLUKU
o imenovanju člana Povjerenstva za provedbu
Programa sufinanciranja sadnog materijala

Članak 1.
Andro Brajčić, prometni redar u službi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Visa,
imenuje se za člana Povjerenstva za provedbu Programa sufinanciranja sadnog materijala.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada
Visa".

KLASA: 320-01/13-01/34
URBROJ: 2190-01-02-13-1
Vis, 29. svibnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine", br. 86/08 i 61/11), članka 53., stavak 1.
podstavak 14. i članka 62. stavak 4. Statuta Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br.
1/13 i 2/13) i članka 2. Stavak 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Grada Visa ("Službeni glasnik Grada Visa", br. 5/10), Gradonačelnik Grada Visa, dana
03. lipnja 2013. god., donosi

P R AV I L N I K
o izmjeni i dopuni Pravilnika
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Visa
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Visa („Službeni
glasnik Grada Visa, br. 11/10“)., u glavi VI. – Sistematizacija radnih mjesta, u članku 10.,
stavku 1., točci 8. Broj izvršitelja mijenja se i glasi:
Broj izvršitelja: 1 + 1 na pola radnog vremena.
U točci 9. Broj izvršitelja mijenja se i glasi:
Broj izvršitelja: 1 na pola radnog vremena.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom
glasniku Grada Visa".

KLASA: 021-05/10-03/06
URBROJ: 2190/01-02-13-1
Vis, 03. lipnja 2013. god.

Gradonačelnik Grada Visa
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i
2/13) Gradonačelnik Grada Visa dana 05. lipnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 53, 38119 - Ostale tekuće
donacije ostalim udrugama, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije
1. Udruzi Dante Alighieri iz Splita, Sinjska 2/IV, OIB: 01548120069,
MB: 1150812, a kao financijska potpora kod izdavanja knjige o
Alvižu Geniceu, pustolovu i dobrotvoru koji se rodio i umro na Visu,
a živio je i djelovao od 1767. do 1841. godine.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro računa PBZ 2340009-1100126732
u iznosu od od 1.000,00 (tisuću kuna).

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

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

KLASA: 402-08/13-01/40
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 05. lipnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa” br. 1/13 i
2/13) Gradonačelnik Grada Visa dana 07. lipnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.
I
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 47, 32999 - Ostali
nespomenuti rashodi poslovanja, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane
donacije
1. Srednjoj školi "Antun Matijašević Karamaneo" iz Visa, Viškog boja 9, a kao
financijska potpora realizaciji izleta u Trogir dana 14.06.2013.god. za
Ekološku grupu koja je pod vodstvom Silve Borić, prof. engleskog jezika
provodila akciju uređenja zelenih i cvjetnih površina u Visu s ciljem
uljepšavanja svoga grada.
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa SŠ "Antun Matijašević
Karamaneo",
Vis, 2330003-1100056951, MB: 3035565, OIB: 57436529895, u iznosu od
1.000,00 (tisuću) kuna.
II
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će se jednokratno u naznačenom iznosu. Isplatu će
izvršiti Jedinstveni upravni odjel Grada Visa, Odsjek za proračun i računovodstvenofinancijske poslove.
III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku Grada
Visa".

KLASA: 402-08/13-01/57
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 07. lipnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica, v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem članka 5.Odluke o uvjetima i načinu davanja javnih površina na privremeno korištenje
(" Službeni glasnik Grada Visa" br: 2/12 i 1/13 ), članka 53. Statuta Grada Visa ( "Službeni glasnik
Grada Visa" br: 1/13), Gradonačelnik Grada Visa, dana 17. lipnja 2013.god. donosi

O D L U K U
o dopuni PLANA
korištenja javnih površina na području
Grada Visa u 2013. god.
Članak 1.
U Planu korištenja javnih površina na području Grada Visa u 2013.god. KLASA:372-03/13-01/18;
URBROJ:2190/01-02-13-1; od 15. travnja 2013 god.,Odluci o dopuni Plana korištenja javnih
površina na području Grada Visa u 2013.god.KLASA:372-03/13-01/18; URBROJ:2190/01-02-13-2;
od 29. svibnja 2013.god. točka II podtočka 3. D dopunja se:
3. LOKACIJA – OBALA SV. JURJA
D/ Namjena: - natkriveni otvoreni drveni štand sa zatvorenim dijelom ispod prodajne površine
predviđen za prodaju pčelinjih proizvoda, meda, medovače i sl.
Kapacitet: 1 štand
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Visa".
KLASA: 372-03/13-01/18
URBROJ:2190/01-02-13-3
VIS, 17. lipnja 2013.god.
GRADONAČELNIK
Ivo Radica ,v.r.

R E PU B LI KA H R VAT S KA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK
KLASA: 943-01/13-01/20
URBROJ:2190/01-02-13-1
Vis, 20.06.2013. god.
Temeljem članka 35.st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“NN”br:
91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08, 38/09,153/09), članka 48. st. 4.
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“NN” br: 33/01,
60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09), i članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara (“NN” br: 69/99,151/03,157/03 i 87/09), članka 53. Statuta Grada Visa ( “Sl. Glasnik
grada Visa” 07/13 ),Gradonačelnik Grada Visa dana 20. lipnja 2013. god. donio je
ZAKLJ U ČAK
o odricanju prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine sagrađene
na čest. zgr. 568/2 i čest. zem. 6208/9 sve k.o.Vis, Z.U. 793. što u naravi
predstavlja, jednokatnu kamenu kuću tlocrtne površine cca 75 m2 pokrivenu
crijepom, zatvoreno dvorište površine cca 50 m2, vrt površine cca 309 m2, i
ruševnu prizemnu betonsku zgradu sa cisternom površine cca 94 m2,
anagrafske oznake Vis,V. Nazora 54

I
Grad Vis odriče se prava prvokupa u predmetu ponude suvlasnika MARIJE
MATIJAŠEVIĆ, iz Visa, i TINE VUČEMILO, iz Visa, svaki za 3/12, dijela, suvlasnika
LEOPOLDINE ŠIJAKOVIĆ, iz Šibenika, za 108/360 dijela, suvlasnika ANTONIA
BRADANOVICHA, iz Argentine, i MARIJE BRADANOVIĆ, iz Argentine, svaki za
1/24+3/360 dijela, suvlasnika MOLINA MARIA CATALINA, iz Argentine, MOLINA
MARIA IMELDA, iz Argentine, MOLINA MARIA VIRGINIA, Argentine, svaki za
12/360 dijela, za prodaju
nekretnine sagrađene na čest. zgr. 568/2 i čest. zem. 6208/9 sve k.o.Vis, Z.U. 793. što u
naravi
predstavlja, jednokatnu kamenu kuću tlocrtne površine cca 75 m2 pokrivenu crijepom,
zatvoreno dvorište površine cca 50 m2, vrt površine cca 309 m2, i ruševnu prizemnu betonsku
zgradu sa cisternom površine cca 94 m2, anagrafske oznake Vis,V.Nazora 54

II
Kupoprodajna cijena nekretnine iz točke

I

ovog Zaključka iznosi od

290.000,00

(dvijestotina devedesettisuća) EUR-a, plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na dan isplate.

III
Po zaključenju ugovora o kupoprodaji u kojem je navedena kupoprodajna cijena predmetne
nekretnine u iznosu iz točke 2. ovog Zaključka, ponuditelji se obvezuje kopiju ugovora
dostaviti
Gradu Visu.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku”
Grada Visa.
Gradonačelnik
Ivo Radica,v.r.

Dostavljeno:
1. Tonko Mladineo, Vis, Hvarska 15
2. Splitsko- dalmatinska županija,Upravni odjel za prosvjetu kulturu i šport,
21000 Split, Domovinskog rata 2/IV
3 Agencija za upravljanje državnom imovinom, 10000 Zagreb, Ivana Lučića 6
4. Pismohrana, ovdje.

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i
2/13) Gradonačelnik Grada Visa dana 24. lipnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I.
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 96, 37229 – Ostale naknade iz
proračuna u naravi, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne donacije u naravi
1. Osnovnoj školi "Vis" iz Visa, OIB: 81715481824, a kao donacija u naravi
knjige „Velika enciklopedija znanosti“ prema Ponudi br. S/P/3181 „Katarina
Zrinski“ d.o.o., Varaždin, u ukupnom iznosu 181,00 kn (sa PDV-om) za
nagradu odličnoj učenici za postignuti odličan uspjeh.

II.
Sredstva iz točke I. ovog Rješenja isplatiti će Jedinstveni upravni odjel Grada Visa, Odsjek za
proračun i računovodstveno-financijske poslove temeljem dostavljenog računa iz točke I.
ovog Rješenja.

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

KLASA: 402-08/13-01/63
URBROJ: 2190/01-02-12-2
Vis, 24. lipnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

Temeljem odredbe članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13 i
2/13) Gradonačelnik Grada Visa dana 02. srpnja 2013. god. donosi slijedeće:

RJEŠENJE
o odobrenju isplate iz sredstava Proračuna Grada Visa
za 2013. god.

I.
Iz sredstava Proračuna Grada Visa za 2013. god. s pozicije R – 63, 381150 – Tekuće donacije
za potrebe kulture, odobrava se isplata iznosa na ime jednokratne novčane donacije
1. Osnovnoj školi "Vis" iz Visa, kao donacija za održavanje likovnih radionica
profesora i studenata s ALU Sveučilišta u Zagrebu, a na kojima sudjeluju
djeca sa područja cijelog otoka;
2. Uplata će se izvršiti u korist žiro-računa OŠ Vis, iz Visa, 2330003-1100089172,
MB: 03024474, OIB: 81715481824, u iznosu od ........... 3.000,00 (tritisuće)
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: 402-08/13-01/58
URBROJ: 2190/01-02-13-2
Vis, 02. srpnja 2013. god.

GRADONAČELNIK
GRADA VISA:
Ivo Radica,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
Gradonačelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VIS
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o vatrogastvu (“Narodne novine”, br. 139/04 –
pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/10 i članka 53. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik
Grada Visa”, br. 1/13 i 2/13) Gradonačelnik Grada Visa 08. srpnja 2013. godine, daje

S U G LA S N O S T
na Odluku o izboru zapovjednika Dobrovaljnog vatrogasnog društva Vis

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izboru gosp. Ede Vitaljića za zapovjednika
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vis na mandat od 4 (četiri) godine, donesenu na redovnoj i
izbornoj skupštini DVD-a Vis održanoj dana 22. prosinca 2012. god.

II.
Ova suglasnost stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom
glasniku Grada Visa”.

KLASA: 832-01/13-01/05
URBROJ: 2190/01-02-13-1
Vis,08. srpnja 2013. godine
Gradonačelnik:
Ivo Radica,v.r.

