
Na temelju članka 35. 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 i 19/13-pročišćeni tekst 

), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («NN», broj: 125/11 ), članka 3. 

stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga 

prostora u vlasništvu Grada Hvara ( «Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 2/12 ) i članka 25. Statuta Grada 

Hvara (« Službeni glasnik Grada Hvara», broj: 5/09, 7/09, 8/09, 1/11, 2/11-pročišćeni tekst, 6/13 i 11/13 ), 

Gradsko vijeće Grada Hvara na  17. sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine, donosi  

 

O D L U K U 

o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme 

                                        u tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar, Kroz Burak 17 

 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Hvara da raspiše javni natječaj za davanje u  

zakup poslovnog prostora broj tzv. Kući Soljačić, čest. zgr. 220 k.o. Hvar,Kroz Burak 17 u Hvaru. 

Članak 2. 

 

Rok trajanja zakupa poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke je na određeno vrijeme od tri ( 3 ) godine od 

dana sklapanja ugovora o zakupu.  

 

                                                                                 Članak 3. 

Javni natječaj će se provesti prikupljanjem ponuda javnim nadmetanjem-licitacijom. Povjerenstvo za 

provedbu postupka javnog natječaja provodi postupak nadmetanja, a odluku o izboru najpovoljnije ponude na 

prijedlog Povjerenstva donosi Gradonačelnik sukladno Odluci o uvjetima i postupku javnog natječaja za 

davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara („Službeni glasnik Grada 

Hvara“, broj: 2/12 ). 

 

Članak 4. 

Namjena prostora je za obavljanje slijedećih djelatnosti sukladno NKD 2007.: 

 

-47.71 Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama, 

-4772  Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože, 

-47.75 Trgovina  na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 

-47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijaliziranim prodavaonicama, 

-47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama-isključivo 

             autohtonih proizvoda (suvenira), te  prodajna galerija. 

-66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima 

-79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)                                                                                         

-79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima                                                                                                                

 

Članak 5 

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke je 150 kuna po m2 kuna plus porez na 

dodanu vrijednost (PDV). 

 

Članak 6. 

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke objaviti će se na oglasnoj ploči 

Grada i na web stranici Grada Hvara (www. hvar. hr). Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave 

natječaja. 

http://www.hvar/


 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Hvara. 
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