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Na temelju članka 9. i 34. Statuta 
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo 
Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 
6/18), te članka 15. Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/11), 
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 24. 
sjednici održanoj dana 21. lipnja 2019. 
godine, d o n o s i 
               
 

O D L U K U  
o dodjeli Osobne nagrade Grada Vrgorca 

za  2019. godinu 
 
 

1. Osobna nagrada Grada Vrgorca za 
2019. godinu dodjeljuje se: ANITA 
GAŠPAR. 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Gospođa Anita Gašpar je članica 
zaklade „Ana Rukavina“ preko koje djeluje 
Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja 
krvotvornih matičnih stanica KBC-a Zagreb, 
te je time postala potencijalni darovatelj 
koštane srži.  

Iako su mnogi od nas jaki na riječima 
kada se govori o potencijalnom darivanju 
koštane srži, gospođa Anita pokazala je to 
dijelom i to na nesebičan i herojski način. 
Kada su iz KBC-a Rebro u Zagrebu Anitu 
obavijestili da je njena koštana srž jedina 
kompatibilna i jedina u registru koja može 
pomoći teško oboljeloj djevojčici, Anita nije 
razmišljala ni trenutka, te se odmah uputila 
na potrebna testiranja, sve u ljudskoj želji za 
pomoći nepoznatoj djevojčici čiji život visi o 
niti. 

Anita je prošla sva potrebna 
testiranja te je ubrzo izveden operativni 
postupak vađenja njezinih krvotvornih 
matičnih stanica koštane srži, te je time 
gospođa Gašpar pružila ruku života jednoj 
mladoj osobi koju zbog određenih 
zakonskih propisa može upoznati i saznati 
njezino ime tek dvije godine nakon zahvata. 

Darivanje vlastitih krvotvornih 
matičnih stanica kako bi se bolesnoj osobi 

spasio život jedan je od najplemenitijih i 
najhumanijih činova koje možemo učiniti za 
osobu koju osobno i ne poznajemo, a 
gospođa Anita Gašpar nam svojim 
nesebičnim činom može biti primjer i 
pokazala nam je kojem putu ljudskosti 
moramo težiti, te grad Vrgorac može biti 
ponosan što nju ima za svoju sugrađanku i 
zato odabirom Anite Gašpar za priznanje 
Grada Vrgorca ova nagrada ide u prave ruke. 

 
2. Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – 

službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
 
Klasa: 021-05/19-01/39 
Urbroj: 2195/ 01-01-19-1 
Vrgorac, 21. lipnja 2019. 

 
                                                                                                                                      

P R E D S J E N I K 
Ljubomir Erceg 

 
______________________ 

    
L 

Na temelju članka 9. i 34. Statuta 
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo 
Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 
6/18), te članka 15. Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/11), 
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 24. 
sjednici održanoj dana 21. lipnja 2019. 
godine, d o n o s i 
               
 

O D L U K U  
o dodjeli Osobne nagrade Grada Vrgorca 

za 2019. godinu 
 
 

1. Osobna nagrada Grada Vrgorca za 
2019. godinu dodjeljuje se: JOZO 
ERCEG. 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Povodom jubilarne dvadesete 
godišnjice osnivanja Hrvatskog 
malonogometnog kluba Vrgorac, vodstvo 
kluba odlučilo je predložiti Jozu Ercega za 
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priznanje „Pojedinačna 
nagrada grada Vrgorca“ za izniman 
doprinos i ugled HMNK Vrgorca. 

HMNK “Vrgorac” osnovan je 1999. 
godine kada je skupina entuzijasta na čelu s 
Jozom Ercegom, oformila mladu ekipu 
sastavljenu od vrgorskih momaka (najvećim 
dijelom od 18 do 20 godina starosti) i 
krenula na malonogometne turnire po 
Dalmaciji i Hercegovini čime je otpočela 
jedna potpuno nova epoha vrgorskog 
nogometa. 

Gospodin Joze Erceg je jedan od 
osnivača i utemeljitelja današnjeg HMNK 
Vrgorca, te je godinama altruistički davao 
sebe za klub i njegov napredak na svim 
razinama.  

Ovaj jubilej kojeg klub slavi je sjajna 
prigoda da se HMNK Vrgorac i Grad Vrgorac 
na ovaj način oduži i zahvali svom 
dugogodišnjem prijatelju i osnivaču kluba 
koji je uvijek od srca davao sve za očuvanje 
integriteta i dobrobit naših „Nebeskoplavih“ 
kako na terenu tako i izvan njega. 

 
2. Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – 

službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
 
Klasa: 021-05/19-01/40 
Urbroj: 2195/ 01-01-19-1 
Vrgorac, 21. lipnja 2019. 

 
                                                                                                                                      

P R E D S J E N I K 
Ljubomir Erceg     

 
______________________ 
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Na temelju članka 9. i 34. Statuta 
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo 
Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 
6/18), te članka 15. Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/11), 
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 24. 
sjednici održanoj dana 21. lipnja 2019. 
godine, d o n o s i 
               
 

O D L U K U  
o dodjeli Javnog priznanja Grada Vrgorca 

– Proglašenje počasnom  
građankom Grada Vrgorca za  

2019. godinu 
 

 
1. Javno priznanje – Proglašenje 

počasnom građankom Grada Vrgorca 
za 2019. godinu dodjeljuje se: 
STUDENKA KREHER PIVAC. 

 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Gospođa Studenka Kreher Pivac 
rođena je 11. lipnja 1954. godine u 
Zavojanima u brdskom zaseoku Podašibenik 
(brdski zaselak Pivci). Životni je put 
gospođu Studenku iz rodnoga mjesta odveo 
u Njemačku gdje radi do mirovine baveći se 
s obitelji ugostiteljstvom. 

 

Rodnu kuću ustupila je na korištenje 
Hrvatskom planinarskom društvu - Vrgorac 
na 25 godina i tako aktivno sudjeluje u 
unapređivanju planinarske djelatnosti te 
širenju i populariziranju planinarskih 
aktivnosti. 

Kuću je nakon Drugoga svjetskog rata 
gradio Studenkin otac Pavo koji je bio vrstan 
majstor u kamenogradnji što je vidljivo po 
tome daje kuća i danas pod krovom iako 
desetljećima u njoj nitko ne živi.  

HPD „Vrgorac“, uz pomoć Grada Vrgorca 
i ostalih donatora, osposobit će kuću za 
ugodan boravak planinara, izletnika i ostalih 
ljubitelja aktivnoga života u prirodi. Bit će to 
prvi planinarski objekt na području 



  Grad Vrgorac Vrgorac, 24. lipnja 2019.  VJESNIK - broj 15/19 

 

 
4 

Vrgorskog gorja i okolice Vrgorca. 

2. Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca. 

 
 
Klasa: 021-05/19-01/41 
Urbroj: 2195/ 01-01-19-1 
Vrgorac, 21. lipnja 2019. 

 
                                                                                                                                      

P R E D S J E N I K 
Ljubomir Erceg 

 
______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                   
     

Na temelju članka 9. i 34. Statuta 
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo 
Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 
6/18), te članka 15. Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/11), 
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 24. 
sjednici održanoj dana 21. lipnja 2019. 
godine, d o n o s i 
               
 

O D L U K U  
o dodjeli novčanog iznosa za dobitnike 

javnih priznanja 
Grada Vrgorca za 2019. godinu 

 
 

1. Svim dobitnicima javnih priznanja 
Grada Vrgorca za 2019. godinu 
dodjeljuje se pojedinačni novčani 
iznos od po 1.000,00 kuna. 
 

2. Ova Odluka objavit će se u 
„Vjesniku“ – službenom glasilu 
Grada Vrgorca. 

 
 
Klasa: 021-05/19-01/42 
Urbroj: 2195/ 01-01-19-1 
Vrgorac, 21. lipnja 2019. 

 
                                                                                                                                      

P R E D S J E N I K 
Ljubomir Erceg      

 
______________________                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                   
     

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, 19/13, 
137/15 i 123/17), te 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 24. sjednici 
održanoj 21. lipnja 2019. godine, donosi 

 
O D L U K U  

o dopuni Odluke o dodjeli javnih 
priznanja Grada Vrgorca 

 
 

Članak  1. 
U članku 1. Odluke o dodjeli javih 

priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno 
glasilo Grada Vrgorca broj 3/11) iza stavka 
1. dodaje se novi stavak, a koji glasi: 
 
 

 „Javna priznanja Grada Vrgorca 
dodjeljuju se svake druge godine, odnosno 
svake neparne kalendarske godine.“ 
 
 

Članak 2. 
 Ostale odredbe Odluke se ne 
mijenjaju, te ostaju na snazi. 

 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog 

dana od dana objave u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca. 

 
 

Klasa: 021-05/19-01/38 
Urbroj: 2195/ 01-01-19-1 
Vrgorac, 21. lipnja 2019. 

 
                                                                                                                                    

P R E D S J E N I K 
Ljubomir Erceg                                                                                                                                                                                                                               

 
                                         ______________________ 

            
L
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