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Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj
68/18, 110/18 i 32/20) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ — službeno glasilo Grada
Vrgorca, broj 06/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 29. sjednici od
23. ožujka 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 26/18
i 28/18-ispr.) iza članka 18. dodaje se novi članak 18.a koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni
prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u
potpunosti dok traju te okolnosti.
U slučaju nastupanja posebnih okolnosti iz stavka 1. ovoga članka predstavničko tijelo
jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava
komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih člankom 91.
Zakona o komunalnom gospodarstvu“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada
Vrgorca.

Klasa: 021-05/20-01/17
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 23. ožujka 2020.

P R E D S J E D NIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.

__________________________________________
Na temelju članka 104. stavak 1. točka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne
novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 65. Odluke o komunalnom redu („Vjesnik“ —
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 16/19) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ —
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na
svojoj 29. sjednici od 23. ožujka 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup i na privremeno
korištenje javnih površina u vlasništvu Grada Vrgorca
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Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu
Grada Vrgorca („Vjesnik“ — službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 16/19) iza članka 8. dodaje se
novi članak 8.a koji glasi:
„U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, predstavničko tijelo jedinice lokalne
samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja naknade za zakup i privremeno
korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Vrgorca djelomično ili u
potpunosti dok traju te okolnosti.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/18
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 23. ožujka 2020.

P R E D S J E D NIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.
__________________________________________

Na temelju članka 86. i članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,
136/12 i 15/15), članka 10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09, 139/10),
članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18) Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 29. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2020.
godine, donijelo je
O D L U K U
o kreditnom zaduženju Grada Vrgorca
u svrhu refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita
Članak 1.
Grad Vrgorac zadužuje se uzimanjem kredita kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
Jadranski trg 3a, 51 000 Rijeka, u iznosu od 7.800.000,00 kn u svrhu refinanciranja postojećeg
kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, 10 000 Zagreb,
namijenjenog za I fazu izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Ravča.
Članak 2.
Grad Vrgorac zadužuje se pod sljedećim uvjetima:
Iznos kredita:
7.800.000,00 kn
Valuta kredita:
Kunski kredit
Namjena kredita:
Refinanciranje kredita HBOR za investicije
Metoda obračuna kamata:
1,10% fiksno, godišnje, za cijelo vrijeme
otplate kredita
Broj godišnjih anuiteta:
12
Rok otplate:
30.11.2028. godine
Rok korištenja:
Do 30.04.2020. (sukladno dogovoru)
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Razdoblje počeka:
Jednokratna naknada za odobrenje:
Način otplate:
Iznos ukupnih kamata:
Instrumenti osiguranja plaćanja:
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Nema
0,03 % iznosa kredita
mjesečne rate
365.112,92 kn
Zadužnica Grada

Članak 2.
Sredstva za otplatu kredita (glavnice i kamate) osigurat će se u Proračunu Grada
Vrgorca.
Članak 3.
Odobrena kreditna sredstva koristiti će se za refinanciranje postojećeg kredita kod
Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, namijenjenog za I fazu
izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Ravča.
Članak 4.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrgorca za potpisivanje Ugovora o kreditu između
Grada Vrgorca i poslovne banke, nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrgorca za izdavanje zadužnice za osiguranje povrata
kredita.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/19
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 23. ožujka 2020.

P R E D S J E D NIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.

__________________________________________

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –
službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), Gradsko vijeće Grada Vrgorca na
29. sjednici, održanoj 23. ožujka 2020. godine, donosi
Dopune
Poslovnika Gradskog Vijeća Grada Vrgorca
Članak 1.
U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca,
broj 12/09, 2/13, 5/14 i 16/19) iza članka 107. dodaje se novi članak, a koji glasi:
„ Članak 107a.
U iznimnim situacijama kao što su elementarne nepogode, epidemije, izvanredna stanja,
stanja kada održavanje sjednice Gradskog vijeća predstavlja neposrednu ugrozu za zdravlje i
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sigurnost, kako vijećnika Gradskog vijeća tako i gradskih službi koji operativno prate rad
Gradskog vijeća, a nužno je donijeti odluke od iznimne važnosti za neometano funkcioniranje
Grada i pitanja važnih za Grad, tada se sjednica Gradskog vijeća može sazvati i održati
telefonskim putem, te putem komunikacijskih aplikacija (Whats app, Viber, Skype, i ostale).
U slučaju sazivanja sjednice Gradskog vijeća temeljem stavka 1. ovog članka sjednica
Gradskog vijeća se može održati isti dan, pod uvjetom da su svim vijećnicima poslani materijali
elektroničkim putem, te su svi vijećnici dobili poziv/obavijest o vremenu održavanja sjednice
Vijeća.
Sjednica Vijeća može se održati putem konferencijskog poziva, videopoziva kao i putem
navedenih aplikacija koje omogućuju transparentan rad vijećnika Gradskog vijeća.
Materijale za rad sjednice Vijeća moraju dobiti svi vijećnici na jasan i dokaziv način.
Vijećniku se mora ostaviti mogućnost da uloži pisani amandman na prijedlog akta.
Također, svaki vijećnik koji želi sudjelovati u raspravi, svoju raspravu u pisanom obliku
šalje svim vijećnicima na službeni mail do početka sjednice ili preko komunikacijske aplikacije
koja se koristi za održavanje sjednice, osim ako se ne održava konferencijski ili videopoziv.
Sva pisana korespondencija vijećnika Gradskog vijeća, posebno glasovanje, mora se
odvijati putem službene e-mail adrese koja je svakom vijećniku dodijeljena uz službeno
prijenosno računalo i podatkovni promet omogućen svakom vijećniku ako se sjednica održava
putem konferencijskog poziva ili videopoziva, ako je tako određeno od strane predsjednika
Vijeća.
Ako se sjednica održava putem komunikacijskih društvenih aplikacija iz stavka 1. ovog
članka, kao zatvoren razgovor, onda se rasprava i glasovanje obavlja putem te komunikacijske
mreže.
Administrator grupe je predsjednik Vijeća ili osoba koju on ovlasti.
Glasovanje vijećnika se obavlja na način da se vijećnik pojedinačno nakon završene
rasprave po dnevnom redu na jasan i nedvosmislen način očituje putem službenog emaila,
konferencijskog poziva ili putem otvorene aplikacije za sjednicu Vijeća, na svaku točku dnevnog
reda, odnosno da se izjasni da li je "za" prijedlog, da li je "protiv" prijedloga, odnosno da li je
„suzdržan“ od glasovanja.
Prilikom vođenja sjednice Vijeća, predsjednik ili osoba koju on ovlasti, u svakom
trenutku posebno pazi na nazočnost vijećnika na komunikacijskom kanalu sjednice Vijeća, dok
se svaki vijećnik obvezuje svoj izlazak iz razgovora ili naknadni ulazak u isti javno konstatirati.
Sve ostale odredbe Poslovnika koje se odnose na rad Gradskog vijeća (određen broj
glasova za usvajanje akta, povreda Poslovnika, zapisnik, tijek rasprave, rasprava, objava u
službenom glasniku, itd.) primjenjuju se bez izuzetka, osim činjenice da je sastavni dio zapisnika
sa sjednice Vijeća ovog tipa moraju biti i isprintani mailovi odnosno izvod iz razgovora sa
komunikacijskih aplikacija (i sa dijelom gdje su vidljivi njihovi telefonski brojevi) vijećnika
Gradskog vijeće sa rezultatima njihova glasovanja.
U slučaju konferencijskog ili video poziva, rezultat glasovanja se pojedinačno unosi u
zapisnik pored imena svakog vijećnika za svaku točku dnevnog reda.
U svim slučajevima komunikacije vijećnika za sjednicu Vijeća mora biti uključen i
nadležni službenik Grada, koji operativno pomaže predsjedniku Vijeća u radu.
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Članak 2.
Ove Dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrgorca stupaju na snagu dan nakon
objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:021-05/20-01/20
Urbroj:2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 23. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg, dr.dent.med.

__________________________________________

6

