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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne
novine'' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni
tekst, 137/15 - ispr. i 123/17), članka 11. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada
Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 14/19) te članka 47. i 86. Statuta Grada
Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik
Grada Vrgorca donosi
ODLUKU
o utvrđivanju početne cijene zakupa-najniže visine zakupnine za poslovne
prostore u vlasništvu Grada Vrgorca

Članak 1.
Za poslovne prostore u vlasništvu Grada Vrgorca koji se daje u zakup putem javnog
natječaja, u trajanju do 5 godina, osnovni (početni) iznos mjesečne zakupnine utvrđuje
gradonačelnik ovom odlukom.
Članak 2.
Osnovni (početni) iznos zakupnine iz članka 1. ove Odluke određuje se prema zoni u kojoj
se poslovni prostor nalazi, korisnoj površini poslovnog prostora i djelatnosti koja se u poslovnom
prostoru obavlja. U postupku javnog natječaja utvrđuje se konačna (ugovorena) zakupnina.
Članak 3.
Osnovni (početni) iznos zakupnine se utvrđuje kao umnožak korisne površine datog
poslovnog prostora i jedinične cijene zakupnine po m² određene prema zoni u kojoj se poslovni
prostor nalazi te djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja.
Članak 4.
Iznimno od odredbe članka 1. ove Odluke, ugovor o zakupu poslovnog prostora se sklapa bez javnog
natječaja u slučaju kada ga sklapaju međusobno Grad i Republika Hrvatska odnosno Grad i jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju općega,
gospodarskog i socijalnog napretka Grada.
Članak 5.
Poslovni prostori iz članka 1. ove Odluke koji se nalaze na području Grada Vrgorca
su u dvije zone i to:
ZONA 1
ZONA 2

razvrstani

obuhvaća područje naselja Vrgorac
obuhvaća područje svih ostalih naselja na području Grada Vrgorca

Članak 6.
Utvrđuje se jedinična cijena zakupnine po m² određene prema zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi te
djelatnostima utvrđenima nomenklaturom iz nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD) , u slijedećoj
tablici:

GRUPA

DJELATNOST
PREMA NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI
PODRUČJE
K

NAZIV
PODRUČJA
Financijska
djelatnost i
djelatnost

DJELATNOST
(ŠIFRA I NAZIV)
Sve djelatnosti
64-66

ZONA –
početna zakupnina u kn/m2
I.

II.
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osiguranja
I.

R

L
M

G

I

J
N
II.
D

S
III.

F
H
O

IV.

P
Q
R

V.

S

Umjetnost,
zabava i
rekreacija
Poslovanje
nekretninama
Stručne,
znanstvene i
tehničke
djelatnosti
Trgovina na
veliko i malo,
popravak
motornih vozila i
motocikala
Djelatnosti
pružanja
smještaja te
pripreme i
usluživanja hrane
Informacije i
komunikacije
Administrativne i
pomoćne uslužne
djelatnosti
opskrba
električnom
energijom,
plinom, parom i
klimatizacija
Ostale uslužne
djelatnosti
Građevinarstvo
Prijevoz i
skladištenje
Javna uprava i
obrana, obvezno
socijalno
osiguranje
Obrazovanje
Djelatnosti
zdravstvene
zaštite i socijalne
skrbi
Umjetnost,
zabava i
rekreacija
Ostale uslužne
djelatnosti

Samo za
djelatnost:
92 – kockanje i
klađenje
Sve djelatnosti 68

115

60

80

50

50

30

30

10

30

23

Sve djelatnosti
69-75
Sve djelatnosti
45-47

Sve djelatnosti
55-56

Sve djelatnosti
58-63
Sve djelatnosti
77-82
Samo za
djelatnost -35

Samo za
djelatnosti 95-96
Sve djelatnosti
41-43
Sve djelatnosti
49-53
Djelatnost 84

Djelatnost 85
Sve djelatnosti
86-88
Sve djelatnosti
90-93, osim 92
Samo za
djelatnost 94

Članak 7.
Korisna površina određenog poslovnog prostora, pripadajuća adresa i oznaka, zona u kojoj se poslovni
prostor nalazi, djelatnosti koje se mogu obavljati u istom te dužina trajanja zakupa - navode se u Odluci o

3

Grad Vrgorac

Vrgorac, 21. listopada 2019.

VJESNIK - broj 20/19

raspisivanju javnog natječaja za zakup datog poslovnog prostora.
U istoj će biti vidljiv i obračun iz članka 3. ove Odluke.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak o utvrđivanju početne (najniže) visine zakupnine
za poslovne prostore u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 7/17).
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesnik“ službenom glasilu Grada
Vrgorca.
KLASA: 372-03/19-01/04
URBROJ: 2195/01-08-04/10-19-1
Vrgorac, 15. listopada 2019. god.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

_________________________________________
Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/19-01/09, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-4 od 14.
listopada 2019. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 16. listopada 2019. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog II. Javnog poziva
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama
za 2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama koje su podnijele prijavu na II. Javni
poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu, a
sukladno Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog odjela za pripremu, praćenja provedbe i
vrednovanje rezultata programa i projekata na području grada Vrgorca o otvaranju, pregledu i ocjeni
prijava, brojčane oznake, Klasa:007-02/19-01/09, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-19-4, od 14. listopada
2019. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2019. godinu .
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na udruge kako je navedeno u tablici koja je
prilog ove Odluke.
Članak 4.
Grad Vrgorac će s Udrugama iz članka 3. ove Odluke, kojima su odobrena financijska sredstva
sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web
stranici Grada Vrgorca.
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Klasa: 007-02/19-01/09
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-5
Vrgorac, 16. listopada 2019
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Red.
broj
1.

2.

Naziv
prijavitelja
Udruga
veterana vojne
policije
sudionika
domovinskog
rata
SUH VRGORAC

Kategorija/p
odručje
prijave
Sponzorstva/
donacije

Sponzorstva/
donacije

Ukupan iznos
traženih
sredstava

Ukupan
iznos
financiranja

Broj
bodova

13454477381

7.000,00

5.000,00

81

68205802695

8,000,0

4.000,00

77

OIB

_________________________________________

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/19-01/08, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-3 od 15.
listopada 2019. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 16. listopada 2019. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog poziva
za financiranje programa/projekata u pčelarstvu na području grada Vrgorca za 2019. godinu koje
provode udruge
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva Pčelarskoj udruzi Vrisak Vrgorac koja je
podnijela prijavu na Javni poziv za financiranje programa/projekata u pčelarstvu na području grada
Vrgorca za 2019. godinu koje provode udruge, a sukladno Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog
odjela za pripremu, praćenja provedbe i vrednovanje rezultata programa i projekata na području grada
Vrgorca o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava, brojčane oznake, Klasa:007-02/19-01/08, Urbroj:2195/0108-03-01/13-19-3, od 15. listopada 2019. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2019. godinu .
Članak 3.
Grad Vrgorac će s Udrugom iz članka 1. ove Odluke, kojoj su odobrena financijska sredstva
sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
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Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web
stranici Grada Vrgorca.
Klasa: 007-02/19-01/08
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-19-4
Vrgorac, 16. listopada 2019.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

Red.broj
1.

Naziv
prijavitelja
Pčelarska udruga
Vrisak Vrgorac

OIB
19426760326

Naziv
programa
Tehničko
opremanje
P.U.Vrisak

Ukupan iznos
traženih
sredstava
20.000,00

Ukupan iznos
financiranja
20.000,00

Broj
bodov
a
77
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