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Na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o
ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08), članka 5. stavak 2. Zakona o
upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“,
broj 96/01) 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 13.
sjednici održanoj 19. lipnja 2018. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca
1.

2.
3.

ŽANA PERVAN - ODAK, dipl. bibliotekar te diplomirani
učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta
hrvatski jezik, Dr. Dušana Franića 8., 21276 Vrgorac
(OIB: 77141663216) imenuje se za ravnateljicu Centra
za kulturu i baštinu Grada Vrgorca na mandat od 4
godine.
Ovo Rješenje objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Ovo Rješenje postaje izvršno danom dostave Rješenja
imenovanoj iz točke 1. ovog Rješenja.
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imenuje i razrješava Gradsko vijeće Grada Vrgorca.
Mandat ravnatelju traje četiri godine“.
Članak 7. Zakona o upravljanju ustanovama u
kulturi („Narodne novine“ broj 96/01) propisuje „Za
ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se
imenovati osobe: koje imaju visoku stručnu spremu,
položen stručni ispit ako je propisan za obavljanje
djelatnosti ustanove, koje se odlikuju stručnim,
radnim i organizacijskim sposobnostima te
ispunjavaju ostale uvjete određene posebnim
zakonom, aktom o osnivanju ustanove ili njezinim
statutom. Iznimno, za ravnatelja javnih ustanova u
kulturi mogu se imenovati osobe koje, pored uvjeta iz
stavka 1. ovoga članka, nemaju visoku stručnu spremu,
ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području
kulture i s najmanje deset godina radnog staža“.
Na raspisani Natječaj objavljen u Slobodnoj
Dalmaciji dana 23. svibnja 2018. godine i službenoj
web stranici Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr) pristigle
su tri prijave.
Slijedom rečenog, Odbor za izbor i imenovanja
Gradskog vijeća Grada Vrgorca se sastao 08. lipnja
2018. godine te izvršio otvaranje pristiglih prijava gdje
je zapisnički konstatirano da jedino prijava
kandidatkinje Žane Pervan – Odak ispunjava sve
uvjete propisane natječajem.

Obrazloženje
Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća
Grada Vrgorca je na svojoj sjednici od 14. svibnja 2018.
godine donio Zaključak o raspisivanju javnog natječaja
za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu i
baštinu Grada Vrgorca.
Članak 38. stavak 2. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
propisuje da „Zakonom ili aktom o osnivanju može se
odrediti da ravnatelja javne ustanove imenuje Vlada
Republike Hrvatske, nadležno ministarstvo ili
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave“.
Članak 5. stavak 2. Zakona o upravljanju
ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01)
propisuje da „Ravnatelje javnih ustanova u kulturi
kojih su osnivači ili vlasnici županije, odnosno Grad
Zagreb, gradovi ili općine, imenuju i razrješavaju
predstavnička tijela osnivača ili vlasnika na prijedlog
upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom mišljenju
stručnog, odnosno umjetničkog osoblja tih ustanova“.
Članak 11. stavak 1. i 2. Odluke o osnivanu
Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca („Vjesnik“
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/18 i 11/18)
propisuje da „Ravnatelja na temelju javnog natječaja

Kandidatkinja Ivana Beus je dostavila tražene
dokaze ali nije dostavila dokaz naveden u točki 4.
podtočki 6. Natječaja (dokaz o radu od najmanje 5
godina), te temeljem toga ne ispunjava
formalnopravne uvjete Natječaja.
Kandidat Tomislav Herceg je dostavio tražene
dokaze ali nije dostavio dokaz naveden u točki 4.
podtočki 8, a u svezi točke 2. Natječaja (Iznimno, za
ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se
imenovati osobe koje, pored uvjeta iz stavka 1. ove
točke, nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti
i priznati stručnjaci na području kulture i s najmanje
deset godina radnog staža.), te temeljem toga ne
ispunjava formalnopravne uvjete Natječaja.
Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja Odbor
za izbor i imenovanja predlaže gđu. Žanu Pervan –
Odak, dipl.bibliotekar te diplomirani učitelj s
pojačanim programom iz nastavnog predmeta
hrvatski jezik iz Vrgorca za ravnateljicu Centra za
kulturu i baštinu Grada Vrgorca, te predlaže Gradskom
vijeću da sukladno zakonskim propisima imenuje
predloženu za ravnateljicu predmetne ustanove.
Točka 2. ovog Rješenja temelji se na članku 95.
stavku 1. točki 3. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –
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službeno glasilo Grada Vrgorca broj 06/09, 2/13,
5/14 i 6/18).
Točka 3. ovog Rješenja temelji se na članku
133. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku
(„Narodne novine“, broj 47/09).
Članak 77a. 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) između ostalog propisuje da „Protiv
pojedinačnih akata predstavničkog tijela ............. kojima
se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima
fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije
drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se
može pokrenuti upravni spor“.
Nastavno na rečeno, riješeno je kao u izreci
Rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba ali se može
pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu
Republike Hrvatske u Splitu, u roku od 30 dana od
dana primitka ovog Rješenja.
Klasa: 021-05/18-01/69
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK
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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli Skupne nagrade Grada Vrgorca za
2018. godinu
1.

Skupna nagrada Grada Vrgorca za 2018. godinu
dodjeljuje se:
UČENIČKA ZADRUGA „BUŠIN“

2.
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Obrazloženje: Nakon niza godina u kojima se govorilo
o potrebi osnivanja učeničke zadruge u Osnovnoj školi
Vrgorac 14. listopada 2014. projekt je krenuo u
realizaciju te je Učenička zadruga Bušin i osnovana.
Voditeljica zadruge je prof. kemije i biologije Ivana
Vujčić. Zadruga djeluje na nekoliko polja putem svojih
sekcija. Na području rada na ukrasnim i uporabnim
predmetima 16 zadrugara/ki djeluje u likovnokeramičkoj sekciji pod nazivom Razigrane ručice koju
vodi Dženi Mihaljević.
Na području vezanom za narodnu baštinu djeluje
32 zadrugara/ki u sekciji Stvaralačko prekrajanje –
Zlatne ruke koju vodi Tonka Jelavić. Poljoprivredom,
ljekovitim i jestivim pripravcima bavi se 56
zadrugara/ki u sekciji Vrtlarsko – ekološkoj Mali vrtlari
koju vodi Ivana Vujčić. Zadruga je ponijela ime Bušin
prema ljekovitoj mediteranskoj biljci koja raste u našim
krajevima. Logo zadruge na kojem se nalazi navedena
biljka, osmislila je i izradila Dženi Mihaljević.
U travnju 2016., na sastanku zadružnog odbora,
postojeći logo zamijenjen je novim stiliziranim logom
koji i danas nosi. Ljetopis Učeničke zadruge Bušin vodi
i uređuje Adriana Turić Erceg, prof. hrv. j. i knjižničarka.
Svrha zadruge je poticanje učenika na druženje i
praktični stvaralački rad. Organiziraju se razne
promotivne prodaje proizvoda učeničke zadruge
prigodom blagdana i praznika, te predstavlja rad na
županijskim Smotrama učeničkih zadruga. U rad
sekcija se sa svojim savjetima i drugom pomoći može
uključiti bilo koji pojedinac, tvrtka ili institucija.
Tako
u uređenju školskoga vrta našim
zadrugarima pomaže i Komunalno d.o.o. donacijom
sadnica i pomoći prilikom sadnje istih. U prostorijama
škole održavaju se tjedne radionice, pa tako tijekom
studenoga nastaju advenstki vijenci, božićni ukrasi, sije
se pšenica, peku kolači, izrađuju prigodne čestitke, vezu
jastučnice, torbe, nadstolnjaci i drugi uporabni
predmeti.
Zadruga aktivno sudjeluje od osnutka na svim
božićnim sajmovima u organizaciji grada Vrgorca.
2015. godine izrađivali su se i ćupovi i zdjele nakon
tečaja glinčarstva koji je voditeljica Mihaljević prošla u
svrhu osposobljavanja i usavršavanja. Debitantski
nastup Učenička zadruga Bušin imala je 17. travnja
2015. na 27. Smotri učeničkih zadruga Splitskodalmatinske županije u Splitu. Učenici su se predstavili
sa svojim rukotvorinama i štandom uređenim u duhu
našega kraja. Zadruga je ušla u prvih 10 iako joj je to bio
prvi nastup i tek je nedavno bila osnovana. 14. svibnja
2015. po prvi puta je u organizaciji naše zadruge održan
Poduzetnički dan.
Poduzetnici Miljenko Pivac iz Mesne industrije
Braća Pivac, dr. stomatolog Ljubomir Erceg i Miljenko
Pervan iz Frizerskog salona Pervan predstavili su
našim učenicima svoje primjere iz prakse, kako i zašto
postati poduzetnik, što je sve za to potrebno te
potaknuli naše zadrugare na daljnji rad i uspjehe. U
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listopadu 2015. naši zadrugari predstavili su se i na
Biklijadi, tradicionalnoj vrgorskoj pučkoj fešti kojom se
od zaborava želi sačuvati bikla – piće od mladog crnog
vina i kozjega mlijeka afrodizijačkih svojstava. Od tada
naši zadrugari redovno izlažu svoje rukotvorine na
svakoj Biklijadi. Svake godine u svoju ponudu unose
nove ideje i nove proizvode te tako pokazuju svoju
maštovitost, čuvaju tradiciju vrgorskoga kraja i
obogaćuju društveni život svoje zajednice.
U travnju 2016. na svom drugom nastupu na Smotri
učeničkih zadruga Splitsko-dalmatinske županije
osvojili su 9. mjesto. Nastupaju i na Supertalentu koju
je dvije godine za redom organizirala naša škola na
inicijativu Učeničkog vijeća škole. Malom modnom
revijom pokažu široj javnosti što su sve šili, krojili i
prekrajali. U lipnju sudjeluju u humanitarnoj reviji
frizura Hair smile gdje pomažu djeci s posebnim
potrebama. Od svake svoje prodajne izložbe dio
doniraju u Udrugu Osmijeh.
Iduća godina bila je još bogatija, nakon heklanog i
vezenoga nakita, izrade krema za pomlađivanje,
krenule su i radionice graviranja na drvetu, izrada
gipsanih okvira te istraživanje Vrgorca nekad i izrada
Spomenara od recikliranoga papira. Uključili su se i u
uskrsne radionice polaskom tečaja Uskrsna grana i
primjenom naučenoga u praksi te organiziraju redovito
i uskrsne sajmove. U svoj rad utkaju i misli i djelo
velikoga Tina Ujevića, nebeskoplavu boju – simbol
Vrgorca, vrgorsku Gradinu i slično.
Uključili su se i u manifestaciju Dani jagoda u
Vrgorcu. Ove godine osmislili su i mladenačke moderne
natpise koje su tiskali na majice, modnu kolekciju
odjeće za lutke te vesele pisanice.
Na ovogodišnjoj Smotri zadruga Splitskodalmatinske županije osvojili su 6. mjesto a predstavili
su se starinskom kuhinjom drvenim proizvodima i
kuharicom „Slatke ricete moga kraja“ te izradom
zidnjaka – kuhinjske krpe. Entuzijazam, aktivan trud i
rad, maštovitost i čuvanje tradicije i baštine naših
zadrugara i njihovih voditeljica postali su
prepoznatljivi široj javnosti te su po našem mišljenju
zaslužili Javno priznanje Grada u kategoriji skupnih
nagrada.
3.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/70
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli Skupne nagrade Grada Vrgorca za
2018. godinu
1.

Skupna nagrada Grada Vrgorca za 2018. godinu
dodjeljuje se:
PČELARSKA UDRUGA „VRISAK“

2.

Obrazloženje: Pčelarska udruga „Vrisak“ Vrgorac
osnovana je 15. ožujka. 2008. godine.
Udruga je osnovana u cilju, promicanja i
unapređenja pčelarstva, kroz organiziranja pčelarskih
škola, tečajeva seminara predavanja, širenja znanja i
informacija poticanja suradnje članova radi očuvanja
medonosnih pčela održivim pčelarenjem i jačanja
suradnje sa srodnim organizacijama u RH i izvan nje.
Djelatnosti udruge su rad na unapređenju pčelarstva,
informiranje javnosti o rezultatima i aktivnostima
udruge, razvijanje programa međunarodne suradnje,
očuvanje medonosne pčele te promicanje njenog
utjecaja na ekosustav i promidžba pčela i pčelinjih
proizvoda među građanima.
U svojim prvim danima djelovanja pčelarska
udruga „Vrisak“ Vrgorac odmah započinje sa
djelovanjem na području podizanja kvalitete pčelarstva
te povodom toga organizira u suradnji s učilištem za
obrazovanje odraslih „ Apis“ Velika Gorica, stručni
program obrazovanja za zvanje Pčelar, navedeni
program uspješno je pohađalo i završilo 23 člana
udruge.
Nakon toga radili su na nacionalnom projektu
katastra pčelinjaka i katastra pčelinjih paša koji su uz
pomoć HPS-a, županije Splitsko – dalmatinske i Grada
Vrgorca također uspješno završili, udruga također
sudjeluje na regionalnom projektu brendiranja
Dalmatinskog meda koji je još uvijek u tijeku, a koji će
nadamo se po svojem završetku zaštiti ovdašnje
pčelare i njihovu proizvodnju.
Uz sve navedeno tijekom ovih godina rada članovi
djeluju na polju podizanja kvalitete i unaprjeđenja
pčelarstva na području grada Vrgorca, pa tako kroz
razne vidove tehničke potpore, potpore u liječenju i
suzbijanju pčelinjih bolesti, kroz predavanja i dr. vidove
edukacije, sudjelovanja na pčelarskim sajmovima i
članstvom u drugim pčelarskim udruženjima poput
Pčelarskog saveza Splitsko-dalmatinske županije i u
krovnoj pčelarskoj organizaciji u RH u Hrvatskom
pčelarskom savezu.
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Svim tim djelovanjima kroz udrugu podigli su i
unaprijedili razinu pčelarstva i pčelarenja na jedan
daleko viši nivo, što potvrđuju i slijedeće činjenice, a
one kažu da je udruga u osnivanju 2008 god. brojila 12
članova i negdje cca 900 košnica, dok ove godine
udruga broji 49 članova, koji pčelare sa preko 2 500
pčelinjih zajednica, u udruzi je danas prosjek godina
pčelara daleko manji, tj. imaju daleko više mladih
pčelara što je jako bitno za opstanak pčelarstva na ovim
područjima.
3.
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promicao na svakom svom nastupu diljem Hrvatske i
Europe.
3.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/72
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.

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

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Klasa: 021-05/18-01/71
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.

Ljubomir Erceg
______________

PREDSJEDNIK VIJEĆA
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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i

______________
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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli Osobne nagrade Grada Vrgorca za
2018. godinu
1.

1.

Osobna nagrada Grada Vrgorca za 2018. godinu
dodjeljuje se:
ANTE ŽIVKOVIĆ

2.

ODLUKU
o dodjeli Osobne nagrade Grada Vrgorca za
2018. godinu

Obrazloženje: Glazbar Ante Živković, rođen 5.
studenog 1949., počeo je svirati još daleke 1961. godine
u Gradskoj glazbi koju je tada novoformiranu vodio
kapelnik Mate Brečić. Kao mladi glazbar počeo je svirati
drvenu piccolo flautu, da bi vremenom prešao na
sviranje Bb klarineta.
Nemajući glazbene izobrazbe svo svoje znanje i
umijeće sviranja je stjecao velikim zalaganjem i velikim
radom te je kao takav postao vrlo bitan član gradskog
orkestra.
Trenutno je najstariji aktivni član gradskog
orkestra i kao takvom glazbaru nije mu teško aktivno
prenositi svo svoje znanje i iskustvo na mlađe naraštaje
glazbara. Ante Živković osoba koja je aktivna u Glazbi
od 1961. pa do danas, a radeći sve to na amaterskoj
bazi, zaslužuje nagradu Grada Vrgorca kojega je

Osobna nagrada Grada Vrgorca za 2018. godinu
dodjeljuje se:
DAVOR BARBIR

2.

Obrazloženje: Davor Barbir vršio je u proteklom
mandatu dužnost predsjednika Vijeća Mjesnog odbora
Draževitići, a bio je i gradski vijećnik.
Barbir je suprug i otac, radnik, poljoprivrednik,
hrvatski branitelj iz Domovinskog rata. Tijekom
trajanja svoga mandata, ali i godinama prije i kasnije,
iskazao se svojim volonterskim angažmanom u
interesu mještana sela Draževitići i bio jedan od
najaktivnijih predstavnika mjesne samouprave
(mjesnih odbora) na području Vrgorske krajine.
Nema aktivnosti na razini sela koju nije inicirao ili
barem u njoj sudjelovao. Sudjelovao je i u brojnim
aktivnostima i inicijativama koje su podnošene na
razini više mjesnih odbora ili razini cijeloga grada.
Koordinator je izgradnje mjesne prihvatne kapelice
(mrtvačnice) i uređenja groblja u Draževitićima.
Pokretao je inicijative za asfaltiranjem cesta i
uređivanjem putova na području Mjesnog odbora
Draževitići.
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Organizirao je brojne manifestacije poput proslave
blagdana Svetoga Vinka – Vincekova, Praznika rada,
Martinja i drugoga. Cijelo vrijeme je djelovao
volonterski. Iako volonter, stalno je, gotovo na dnevnoj
razini, u komunikaciji s gradskim i drugim institucijama
gdje uporno traži realizaciju projekata važnih za
njegovu zajednicu.
Zbog svega navedenog, a i brojnih drugih
aktivnosti, zaslužio je javno priznanje svoga Grada.
3.

3. bojne „Crnostrik“ 156. makarsko-vrgorske brigade
Hrvatske vojske u Domovinskom ratu.
Uređuje internetsku stranicu Vrgorac nekad i
Društo prijatelja vrgorske starine koja kroz objavljivanje
povijesnih fotografija Vrgorca i njegovih sela djeluje na
popularizaciji lokalne povijesti u najsiroj javnosti.
Istrazivacki rad nije nepoznanica za Branka. Svoje
vrijeme cesto provodi u arhivima a i muzejima u
Makarskoj, Splitu, Zadru, Zagrebu i Beogradu. Cesto se
zaputi i na teren kako bi prikupio koju novu fotografiju
ili kakvu pricu o povijesti naseg kraja.
Jedno poglavlje Brankovog rada ce uskoro i na
police knjizara a radi se o knjizi u kojoj opisuje zbjeg
Vrgorcana i Dalmatinaca u El Shatt za vrijeme drugog
svjetskog rata. U sustini svaki Brankov projekt i
aktivnost imaju predznak Vrgorca u sebi.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/73
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK VIJEĆA

3.

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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i

PREDSJEDNIK VIJEĆA
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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o dodjeli Plakete Grb Grada Vrgorca za
2018. godinu
Plaketa Grb Grada Vrgorca za 2018. godinu
dodjeljuje se:
BRANKO RADONIĆ
2.

Obrazloženje: Branko Radonic, nastavnik, pisac,
novinar, povjesnicar. Svi navedeni epiteti opisuju
Branka. Po zavrsetku studija povijesti i geografije
Branko se vraca u rodni Vrgorac gdje pocinje raditi u
Osnovnoj skoli "Vrgorac" kao nastavnik geografije.
Jos za vrijeme studenskih dana poceo se baviti
novinarstvom pa je do danas napisao i objavio tisuce
novinskih clanaka na Blogu od Vrgorca Grada (20062018.), u Vrgorackim novinama (2008-2016.) i u
Makarskoj kronici (2013-2018.). Branko je inicijator,
autor i koautor nekoliko izlozbi fotografija, dokumenata
i clanaka od kojih izdvajamo izlozbe "Anne Frank –
povijest za sadasnjost", "stradanje Vrgorcana od
cetnika 1942. godine" i izlozbu o ratnom putu vrgorske

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/74
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.

______________

1.

VJESNIK - broj 15/18

ODLUKU
o dodjeli Nagrade za životno djelo Grada Vrgorca
za 2018. godinu
1.

Nagrada za životno djelo Grada Vrgorca za 2018.
godinu dodjeljuje se:
NIKOLA JURIĆ

2.

Obrazloženje: Rođen 1953. godine u srcu Bosne,
Zenici. Odrastao u sjeni industrijskih dimnjaka, 1979.
gradsku je vrevu (naravno – zbog žene) zamijenio
mirom našeg Vrgorca gdje se zapošljava kao nastavnik
u srednjoj školi.
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Tu provodi cijeli radni vijek. Prve generacije
metalaca pamte ga po sveskama i posjetima
brodogradilištu. One malo mlađe pamtit će strogost ali
i očinsku toplinu i brižnost. 1991. – dragovoljac
Domovinskog rata. Pripadnik slavne 156. brigade
Hrvatske vojske. Tada već u zrelim godinama na terenu
je često sa svojim đacima koji ga i tamo, mimo svih
protokola, zovu „profesore“.
Sudjelovao je u obrani Dubrovačkog primorja na
potezu Osojnik, Zavala, Ravno, Trebimlja, itd. Sa
suprugom Marijom dobio je dvije kćeri od kojih je
dobio petero unučadi. Ovih dana odlazi u mirovinu.
Prije pet, šest godina, na poticaj vjernog psa Bepa
počinje se baviti planinarstvom a krajem 2015. zajedno
s nekolicinom entuzijasta osniva Hrvatsko planinarsko
društvo Vrgorac čiji je od tada predsjednik i zasigurno
najaktivniji član..
Zahvaljujući njegovom nesebičnom angažmanu
kontinuirano se povećava broj članova društva, počinje
sustavan rad na čišćenju i markiranju staza Vrgorskog
gorja, po prvi puta u Vrgorcu se održava planinarska
škola. Ime Vrgorca značajno se popularizira među
planinarima jer ga ovaj neumorni penjač posvuda nosi
i s ponosom ističe na zastavi Društva. Triglav, Velebit,
Svilaja, Dinara, Čvrsnica, Čabulja, Vran, Durmitor, itd.
Biokovo i Rilić nepresušan su izvor inspiracije pa je
krajem travnja ove godine, zajedno sa ekipom koju su
činili članovi više društava, prehodao stazu dugu 100
km od Dubaca do Baćine poznatu pod nazivom
Biokovski vuk. Ovakva ustrajnost, strpljenje i
entuzijazam nisu prošli nezapaženo među planinarima
pa imamo članove društva i van Vrgorca, imamo sve
više posjetitelja na našim planinarskim stazama što
pridonosi razvoju turističke ponude.
Nadamo se da će i u mirovini s jednakim ili još
većim entuzijazmom biti posvećen planinarstvu i
njegovoj popularizaciji u Vrgorcu, a možda čak i
uređenju planinarskog doma negdje na području
Vrgorske krajine.
3.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/75
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
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 9. i 15. Odluke o dodjeli
javnih priznanja Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 3/11), Gradsko vijeće Grada

VJESNIK - broj 15/18

Vrgorca na svojoj 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli novčanog iznosa za dobitnike javnih
priznanja Grada Vrgorca za 2018. godinu
1.

Svim dobitnicima javnih priznanja Grada Vrgorca za
2018. godinu dodjeljuje se novčani iznos od po
1.000,00 kuna.

2.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/76
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ljubomir Erceg
______________
Na temelju odredbi članka 29., 30. i članka 101. st. 4.
Zakona
o poljoprivrednom zemljištu („Narodne
novine“ br. 20/18) 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 13. sjednici od 19. lipnja 2018. godine, d o n o s i
ODLUKU
o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske na području grada Vrgorca
Članak 1.
Donosi
se
Program
raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području grada Vrgorca utvrđen u Obrascu
Programa
i Tablici prikaza raspolaganja po
katastarskim česticama i oblicima raspolaganja, a koji
čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/77
Urbroj:2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
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Na temelju članka 48. stavak 1. točka 5. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15 i 123/17) 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 13. sjednici od 19. lipnja 2018.
godine, d o n o s i
ODLUKA
o sklapanju kupoprodajnog ugovora
u svrhu stjecanja nekretnine - kulturnog dobra
Muminove kule
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se sklapanje
kupoprodajnog ugovora u svrhu stjecanja nekretnine –
kulturnog dobra Muminova kula (u daljnjem tekstu:
kupoprodajni ugovor).
Gradsko vijeće Grada Vrgorca na svojoj 10.
sjednici održanoj dana 06. ožujka 2018. godine donijelo
je Odluku o sklapanju kupoprodajnog predugovora u
svrhu stjecanja nekretnine
- kulturnog dobra
Muminove kule, kojom ovlašćuje gradonačelnika Grada
Vrgorca da sklopi kupoprodajni predugovor.
Članak 2.
Samim
kupoprodajnim
predugovorom
prodavatelj i kupac se obvezuju zaključiti definitivni
kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana, računajući od
dana upisa vlasništva nad nekretninom iz članka 1. ove
Odluke u zemljišnim knjigama Općinskog suda u
Dubrovniku, stalna služba Metković a na ime
prodavatelja.
Prodavateljica je presudom broj P 218/18 od
10. svibnja 2018 stekla pravo vlasništva nad
nekretninom iz članka 1. ove Odluke.

VJESNIK - broj 15/18

(slovima: dvije stotine šesto osamdeset tri tisuće
osamsto osamdeset tri kune i osam lipa).
Procjena vrijednosti nekretnine se temelji na
Elaboratu procjene tržišne vrijednosti nekretnine
Muminova kula od 07. studenog 2017. godine koji je
izrađen od strane stalnog sudskog procjenitelja
nekretnina Pere Nikoletića, dipl.ing.arh. Kupoprodajna
cijena je fiksna i ne smije se mjenjati.

Članak 5.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrgorca da
sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor u skladu s ovom
Odlukom, a kojim će se regulirati prava i obveze
prodavatelja i kupca nekretnine.
Članak 6.
Sredstva iz članka 2. ovog Odluke osigurana su
u Proračunu Grada Vrgorca za 2018. godinu, Glava
10205 Kultura i umjetnost, Program 1006 Kultura i
umjetnost, Aktivnost A100003 Saniranje spomenika
kulture na području Grada, pozicija R0170 Otkup
građevine Muminova kula .
Članak 7.
Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa: 021-05/18-01/78
Urbroj: 2195-01-01/01-18-1
Vrgorac, 19. lipnja 2018.

PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg

Članak 3.
Sama nekretnina u zemljišnim knjigama
odgovara k.č. zgr. 227, zk.ul. 543, u k.o. Vrgorac, a
prema novom katastarskom premjeru odgovara k.č.
660, k.o. Vrgorac I, u naravi je ruševna zgrada,
anagrafske oznake A.G. Matoša 9 A.
Nadalje, nekretnina je zaštićeno kulturno
dobro Republike Hrvatske, oznaka dobra: Z-3821,
Vrgorac, Muminova kula.
Isto je utvrđeno i obnovljenim Rješenjem
Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za
zaštitu kulturne baštine, Klasa: UP/I-612-08/0806/400, Urbroj: 532-04-01-03-02/148-3 od 18.
siječnja 2018. godine.
Članak 4.
Kupoprodajna cijena za nekretninu navedenu
u članku 1. ove Odluke iznosi 268.883,08 kuna
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