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Na temelju članka 86. i 89.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) 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  
20. sjednici, održanoj 22. siječnja 2019. godine, donijelo je 
   
 

O D L U K U 

o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja  
prostora centra Vrgorca 

 

 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE  
 

Članak 1. 

(1) Donosi se Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage „Detaljnog plana uređenja prostora centra Vrgorca“ 
(„Službeno glasilo Općine Vrgorac, broj 1/96), u daljnjem tekstu: Odluka. 

(2) Odlukom  se utvrđuje: 
- pravna osnova za stavljanje izvan snage „Detaljnog plana uređenja prostora centra Vrgorca“; u daljnjem tekstu: 

Plan 
- razlozi stavljanja izvan snage 
- obuhvat Plana 
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana 
- ciljevi i programska polazišta 
- popis potrebne dokumentacije 
- popis javnopravnih tijela 
- planirani rok za provođenje postupka 
- izvori financiranja postupka 

 
  
II. PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE 
  

Članak 2. 

(1) Pravna osnova za stavljanje Plana izvan snage temelji se na odredbama članka 113. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17); u daljnjem tekstu: Zakon. 

  
 
III.  RAZLOZI  STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE 
 

Članak 3. 

(1) Detaljni plan uređenja centra Vrgorca donijet je 29.03.1996. godine. U razdoblju od donošenja Plana do danas 
postignut je visoki stupanj realizacije, odnosno privođenja namjeni područja obuhvata.  

(2) Planirano je uređenje gradskog parka za koje je izrađena projektna dokumentacija te bi se sredstva za uređenje dobila 
iz EU fondova, međutim isto nije u skladu sa rješenjem Plana koji je izrađen davne 1996. godine. 

(3) Razlozi za stavljanje Plana izvan snage su: 
- realizacija zone gradskog parka  
- neusklađenost plana s važećim propisima zbog značajnih promjena u zakonskoj regulativi 

 
 
IV.  OBUHVAT PLANA 
 

Članak 4. 

(1) Obuhvat Plana koji se stavlja izvan snage iznosi 3,80 ha. 
 
 
V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA 
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Članak 5. 

(1) Područje obuhvata Plana od 3,80 ha je izgrađeno i obuhvaća javne sadržaje, poslovne sadržaje, stambeno-poslovne 
sadržaje, stanovanje, tržnicu, gradski park, otvorene površine, trgove te pješačke, parkirališne i kolne površine i 
prometnice. 

 
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA 
  

Članak 6. 

(1) Planom je definirano uređenje Centra Vrgorca. 
 
  
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA  PROPISANIH POSEBNIM 

ZAKONIMA POTREBNIH ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE 
 

Članak 7. 

(1) Za stavljanje Plana izvan snage nisu potrebne sektorske strategije, planovi ili studije. 
(2) Stavljanjem plana izvan snage, na predmetnom području primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Prostornog plana 

uređenja Grada Vrgorca („Vjesnik" - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16 i 26/16 - pročišćeni 
tekst, 18/17 i 21/17 - pročišćeni tekst) 

 
VIII. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE  IZ SVOG 

DJELOKRUGA TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA  
 

Članak 9. 

(1) Utvrđuju se slijedeća javnopravna tijela koja će sudjelovati u  postupku stavljanja Plana izvan snage:  
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Imotskom, Ante 

Starčevića 7, 21260 Imotski  
- KOMUNALNO d.o.o., Težačka 8, 21276 Vrgorac 
- GRADSKA ČISTOĆA I USLUGE d.o.o., Težačka 8, 21276 Vrgorac 

  
 
 
IX. PLANIRANI ROK ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE 
 

Članak 10. 

(1) Za provođenje postupka stavljanja izvan snage planiraju se sljedeći okvirni rokovi: 

- dostava zahtjeva javnopravnih tijela za stavljanje izvan snage Plana 15 dana 

- javna rasprava o stavljanju izvan snage 8 dana 

- izrada Izvješća o javnoj raspravi 15 dana 

- izrada nacrta Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju Plana izvan snage  8 dana od izrade Izvješća o 

javnoj raspravi. 

 

 
X. IZVORI FINANCIRANJA 
  

Članak 11. 

(1) Izmjene i dopune financiraju se iz proračunskih sredstava Grada Vrgorca. 
 

 
XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

(1) Zadužuje se nadležno upravno tijelo Nositelja izrade da: 
- dostavi  Odluku  Hrvatskom zavodu za Prostorni razvoj i javnopravnim tijelima iz članka 9. Odluke 
- po objavi odluke u „Službenom glasilu Grada Vrgorca“ obavijesti javnost o postupku stavljanja Plana izvan 

snage. 
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Članak 13. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vrgorca". 
  
 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2195/01-01/01-19-5 
Vrgorac, 22. siječnja 2019. 

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubomir Erceg 
 
 

___________________________________________________ 
  

  
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj 115/16 i 106/18) 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 20. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. godine, d o n o s i   

 
O D L U K U 

o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno 
po smještajnoj jedinici u kampu 

na području Grada Vrgorca 
 
 

Članak. 1.  
Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za 
odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski 
smještaj koji se nalaze na području Grada Vrgorca.                              
 

Članak 2.  
Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili 
smještajnoj jedinici u kampu u svim naseljima Grada Vrgorca u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja 
i smještaja u turizmu.  
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada 

Vrgorca. 
 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2195/01-01/01-19-6 
Vrgorac, 22. siječnja 2019. 

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG 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 20. sjednici od 22. siječnja 2019. 
godine, d o n o s i 

   
O D L U K U 

o donošenju  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu  
Republike Hrvatske na području grada Vrgorca 
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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: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2195/01-01/01-19-3 
Vrgorac, 22. siječnja 2019. 

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubomir Erceg 
                   ___________________________________________________ 

 
 
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) 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 20. sjednici, održanoj 22. siječnja 2019. godine, donijelo je 
 

O  D  L  U  K  U  
o izradi Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone JURILJI (I,K) 

 
 

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE 
 

             Članak 1. 
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone 

Jurilji (I,K) u daljnjem tekstu: UPU. 
(2) Ovom  Odlukom određuje se pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za izradu i donošenje, 

obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, 
studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za 
izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih 
posebnim popisima koji daju zahtjeve za izradu UPU-a te drugih korisnika prostora koji sudjeluju u 
izradi, planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza, izvori financiranja izrade UPU-
a te druga pitanja od značaja za izradu UPU-a. 

 
 
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU-a 
 

Članak 2. 
(3) Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a utvrđena je člancima 79. i 85. „ Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine„ broj 153/13 i 65/17) – u daljnjem tekstu: Zakon, i odredbama  Prostornog 
plana uređenja Grada Vrgorca  („Vjesnik" - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16 i 
26/16 - pročišćeni tekst, 18/17 i 21/17 - pročišćeni tekst) 

(2) Nositelj izrade UPU-a u ime Grada Vrgorac je Jedinstveni upravni odjel. 
 
 
III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU-a 
 

Članak 3. 
(1) Izrada  UPU-a  inicirana je  od strane Grada Vrgorca sukladno članku  85. Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), a odnosi se na uređenje, prometno i komunalno 
opremanje neizgrađenog i neuređenog dijela građevinskog područja proizvodno poslovne namjene, 
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oznake - I,K. Usvajanjem UPU-a stekli bi se uvjeti za ishođenje potrebnih odobrenja za građenje. Na 
području Grada Vrgorca predviđena je lokacija za zonu za gospodarenje otpadom.  

(2) Osim reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, građevni otpad i reciklažnog dvorišta za posebne vrste 
otpada, u sklopu proizvodno poslovne zone Jurilji se planira izgradnja i pretovarne stanice, 
kompostane, platoa za prihvat i predobradu glomaznog otpada pretežno metalnog sadržaja i sl. 
 
 

IV. OBUHVAT UPU-a    
 

Članak 4. 
(1) Obuhvat UPU-a odnosi se na neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje zone pretežito 

proizvodno poslovne namjene i prikazan je u grafičkom dijelu elaborata PPU-a, na kartografskom 
prikazu br. 4. „Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000“, list 55.  

(2) Obuhvat plana iznosi oko 11,7 ha. 
 
 
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a 
 

Članak 5. 
(1) Planirana zona za gospodarenje otpadom smještena je ne izuzetno povoljnom geoprometnom 

položaju, neposredno  uz čvor „Ravča“. Područje je u naravi neizgrađeno i neuređeno, tj. nema 
potrebnu internu infrastrukturu.  

 
 
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a 
      

Članak 6. 
(1) Ciljevi i programska polazišta UPU-a su omogućavanje gradnje izgradnju reciklažnog dvorišta za 

prikupljanje otpada u sklopu proizvodno poslovne zone Jurilji u Zavojanima i Ravči. Osim reciklažnog 
dvorišta za komunalni otpad, građevni otpad i reciklažnog dvorišta za posebne vrste otpada, u sklopu 
proizvodno poslovne zone Jurilji se planira izgradnja i pretovarne stanice, kompostane, platoa za 
prihvat i predobradu glomaznog otpada pretežno metalnog sadržaja i sl.“ 

  
 
VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA  I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH 

POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA 
IZRADU PROSTORNIH PLANOVA 

 
Članak 7. 

(1) Prilikom izrade UPU-a koristit će se dostupni relevantni dokumenti. Potrebna je izrada geodetske 
podloge u mjerilu 1:1000. 

(2) Sukladno Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja („Narodne novine“, broj 115/15) 
UPU će se isporučiti  sukladno članku 12. stavku 3. predmetne Uredbe (topološki uređen i 
georeferenciran u službenoj kartografskoj projekciji). 

  
 
VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA 
 

Članak 8. 
(1) Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog 

uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji 
tijela i osoba određenih posebnim propisima. 
 

 
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 

IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA KOJA  SUDJELUJU U 
IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a 

 
Članak 9. 
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(1) U postupku izrade i donošenja UPU-a u sudjeluju javnopravna tijela određena posebnim propisima te 
drugi korisnici prostora, i to davanjem zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih 
dokumenata) na način kako to propisuje članak 90. Zakona. 

(2) Javnopravna tijela  iz stavka (2). ovog članka obuhvaćaju: 
- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u   Imotskom, 

Ante Starčevića 7, 21260 Imotski  
- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb  
- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, 21000 Split 
- KOMUNALNO d.o.o., Težačka 8, 21276 Vrgorac 
- HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, Ruđera Boškovića 22 , 21000 Split 
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ruđera Boškovića, 21000 Split 
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, Elektrodalmacija Split, Poljička cesta 73, 21000 Split  
- HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb 
- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 

10110 Zagreb 
- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih i 

inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split 
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje Split, 

Moliških Hrvata 1, 21000 Split 

(3) Tijela i osobe iz stavka 2. ovog članka dužna su svoje  zahtjeve (podatke, planske smjernice i 
propisane dokumente) iz stavka 1. ovog članka dostaviti u roku od 30 dana Nositelju izrade, od 
dostave zahtjeva iz ove Odluke .  

(4) Sukladno članku 88. Zakona, Nositelj izrade će o izradi UPU-a obavijestiti javnost objavom na web 
stanicama Grada, kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. 

(5) Odluka o izradi donosi se, sukladno članku 86. stavak 3. Zakona po prethodno pribavljenom mišljenju 
sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode. 

 
 
X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU  UPU-a ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU 

ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISOM 
 

Članak 10. 
(1) Za izradu  UPU-a, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se sljedeći okvirni rokovi: 

-  za pribavljanje zahtjeva za izradu  UPU-a 30 dana 
-  za izradu Prijedloga UPU-a za javnu raspravu i objavu javne rasprave 40 dana od dana 

pribavljanja zahtjeva 
-  za provedbu javne rasprave 30 dana 
-  za izradu izvješća o javnoj raspravi 15 dana od dovršetka javne rasprave 
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga UPU-a 10 dana od utvrđivanja izvješća o javnoj 

raspravi 
-     donošenje od strane Gradskog vijeća Grada Vrgorca 
- izrada završnog elaborata UPU-a, 5 dana od objave odluke o donošenju u službenom glasilu 

(2) Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih razrada, 
usuglašavanja  i poslova tijekom izrade UPU-a.  

  
 
XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA 
 
       Članak 11. 
(1) Izmjene i dopune financiraju se iz proračuna Grada Vrgorca. 
 
 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade UPU-a obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave 

Odluke: 
- sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj 
- sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi UPU-a 
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- Javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke o izradi s pozivom da u roku od 30 dana dostave 
zahtjeve za izradu UPU-a. 

 
Članak 13. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „Vjesniku - službenom glasilu Grada 
Vrgorca“. 

       
      Članak 14. 
(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja 

poslovne zone JURILJI (K) objavljena u „Vjesniku - službenom glasilu Grada Vrgorca“, broj 3/17. 
  
 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2195/01-01/01-19-4 
Vrgorac, 22. siječnja 2019. 

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubomir Erceg 
 

                   ___________________________________________________ 
 
 
 Na temelju članka 35. stavka 2. i 391. stavka 1 . Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 ), članka 48. stavka 3. 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-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka5. i 8. 
Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“-službeno glasilo Grada 
Vrgorca broj 19/17) 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 20. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2019. 
godine, donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o izlaganju prodaji Poslovnog prostora u Vrgorcu 

 
1. Grad Vrgorac izložit će prodaji putem javnog natječaja Poslovni prostor u Vrgorcu, Pod  

Glavicom 2, koji se nalazi u prizemlju stambeno poslovne zgrade smještene na k.č.zem. 346/2 k.o. Vrgorac 
I (nova izmjera), tj. zk.č.zem. 432/11 k.o. Vrgorac (stara izmjera), upisan u poduložak br.1 zk.ul.br. 2675 
k.o. Vrgorac, suvlasnički dio od 155/599 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1) a koji se sastoji od poslovne 
prostorije i dva WC-a, sveukupne korisne površine 155,15 m², u elaboratu etažiranja označen kao S0. 
 2. Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada 
Vrgorca („Vjesnik“-službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17) početna kupoprodajna cijena nekretnine iz 
točke 1. iznosi 511.983,93kuna. Procjena vrijednosti nekretnine se temelji na Procjembenom elaboratu 
tržišne vrijednosti nekretnine Poslovni prostor u Vrgorcu, Pod Glavicom 2 od 23. prosinca 2018. godine 
koji je izrađen od strane stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Ivan Bilota, mag.ing.aedif.. 

3. Gradonačelnik Grada Vrgorca raspisat će natječaj sukladno članku 8. Odluke o raspolaganju 
nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca („Vjesnik“-službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17). 

4. Ovaj Zaključak objavit će se u „Vjesniku“- službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
 
KLASA: 021-05/19-01/02 
URBROJ: 2195/01-01/01-19-2 
Vrgorac, 22. siječnja 2019. 

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA 

Ljubomir Erceg 
 



  Grad Vrgorac Vrgorac, 23. siječnja 2019.  VJESNIK - broj 01/19 

 

 
9 

Na temelju članka 30. stavak 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 11/17) Gradonačelnik Grada Vrgorca, po 
dostavljenom prijedlogu, d o n o s i  

 
 

R J E Š E N J E 

o imenovanju  članova proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za 
članove vijeća mjesnih odbora 

na području grada Vrgorca u 2019. 
 

 
1. U prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca, tijela za pripremu i 

provođenje izbora  članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrgorca, imenuju se: 
 
1. LJUBOMIR VULETA, Pod glavicom 29., Vrgorac, član, 
2. INES MARKOTIĆ, Domobranska 36., Vrgorac, član,  
3. IVAN OPAČAK, Mijaca 53., Mijaca, član, 
4. ANDRIJANA RUŽIČANIN, Umčani 50., Umčani, član, 
5. KRISTINA JELAVIĆ, Domobranska 19., Vrgorac, član, 
6. ŽELJANA DIVIĆ, Vukovarska 7., Vrgorac, član. 

 
 
2. Gradsko izborno povjerenstvo: 

 
- izravno brine za zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća, 
- obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora, 
- ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća, 
- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje 

zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća, 
- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća, 
- imenuje predsjednika, potpredsjednika i članove biračkih odbora, 
- nadzire rad biračkih odbora, 
- nadzire pravilnost izborne promidžbe, 
- prikuplja i utvrđuje rezultate glasovanja na biračkim mjestima, 
- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća, 
- određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova te nadzire 

pravilnost izborne promidžbe, 
- obavlja i druge poslove u svezi provedbe izbora za članove vijeća. 

 
3. Ovo Rješenje objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca. 

 
 
Klasa: 013-03/18-01/01 
Urbroj: 2195/01-08-02/09-19-16 
Vrgorac, 18. siječnja 2019. 
 
                                                                                                                             G R A D O N A Č E L N I K 
 
                                                                                                                          Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 
 
Na temelju Zaključka Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  brojčane 
oznake KLASA:422-02/18-01/42; URBROJ:513-06-02/18-4 od 07. prosinca  2018. godine i  Odluke  Vlade 
Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-04/434; URBROJ: 50301-25/16-18-3 od 20. prosinca  2018. 
godine  o dodjeli  sredstava    žurne  pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih  nepogoda nastalih u 
2018. godini    i  članka  47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 
2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. prosinca 2018. godine  donio je sljedeću   
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O   D   L   U   K   U 

o dodjeli sredstava pomoći krajnjim oštećenicima 
fizičkim i pravnoj  osobi  na  

području Grada Vrgorca  
I. 

 Radi ublažavanja štete  od  elementarne  nepogode  tuče   na području Grada Vrgorca  u 2018. 
godini dodjeljuje se bespovratna pomoć  fizičkim i pravnoj osobi  dodijeljena  od Državnog povjerenstva za 
procjenu šteta  od elementarnih nepogoda, odnosno  Ministarstva financija  u   iznosu  345.834,56  kuna. 
Od navedenog iznosa  pomoći  fizičkim osobama pripada iznos od   95.834,56 kuna, a pravnoj osobi  iznos 
od  250.000,00  kuna. 

II. 
Pomoć  je dodijeljena   za štete u poljoprivredi  nastale tijekom  2018. godine.                 

Sredstva za pomoć  za ublažavanje šteta  od elementarnih  nepogoda  iz točke I. ove Odluke    namijenjena 
su  fizičkim  i pravnoj osobi    koje su prijavili štetu Gradskom povjerenstvu  za popis i procjenu štete  od 
elementarne  nepogode. 

III. 
 Zadužuje se Jedinstveni upravni  odjel  Grada Vrgorca  da doznači sredstva oštećenicima, a za 
ublažavanje  posljedica  elementarnih nepogoda i to na način  naznačen  u prilogu  koji je sastavni dio ove 
Odluke. 

IV. 
 Ova Odluka  objavit će se u „Vjesniku “ – službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
Klasa: 320-12/18-01/01 
Urbroj: 2195/01-08-04/17-18-25 
Vrgorac, 27. prosinca  2018. 
 
                                                                                                                                  GRADONAČELNIK 
                                                                                                                             Ante Pranić, mag.ing.aedif 
 
 

                   ___________________________________________________ 
 
 
Na temelju članka 64. 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), članka 76. stavak 1. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 
06/09, 2/13, 5/14 i 6/18) Gradonačelnik Grada Vrgorca, d o n o s i  
 

O D L U K U 

o određivanju oblika, izgleda i dimenzijama pečata 
Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca 

 
 

Članak 1. 
Za potrebe održavanja izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Vrgorca, 

Gradsko izborno povjerenstvo u svom radu koristi pečat. 
 
Utvrđuje se oblik, izgled i dimenzije pečata Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca, i to 

kako slijedi: 
 
Pečat je okruglog izgleda, promjera 30 mm. U sredini pečata se nalazi Grb Grada Vrgorca.  
Iznad Grba stoji natpis „GRAD VRGORAC“  a u donjem dijelu, ispod grba, stoji natpis „GRADSKO 

IZBORNO POVJERENSTVO“. 
 

Članak 2. 
Pečat nosi brojčanu oznaku „1“, a koja se utiskuje iznad Grba Grada Vrgorca, u središnjem dijelu 

pečata.  
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U slučaju oštećenja ili gubitka istog, numeracija se povećava, a sve sukladno pozitivno pravnim 
propisima koji reguliraju ovo pitanje. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
 
Klasa: 013-03/18-01/01 
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-5 
Vrgorac, 02. siječnja 2019. 
                                                                                                                         G R A D O N A Č E L N I K 
 
                                                                                                                   Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 

__________________________________________________ 
 
 

Na temelju članka 49. stavak 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada 
Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 11/17) Gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 10. 
siječnja 2019. godine, d o n o s i  

 
 

O D L U K U 

o određivanju visine naknada za provedbu izbora za članove vijeća  
mjesnih odbora na području grada Vrgorca u 2019. godini 

 
 

Članak 1. 
Određuje se visina naknada za provođenje izbora članova vijeća mjesnih odbora na području 

Grada Vrgorca, i to kako slijedi: 
 

Članovima izbornih tijela određuje se naknada u neto iznosu: 
  
- Članovima Gradskog izbornog povjerenstva, pojedinačno, iznos od 4.000,00 kuna, 
- Članovima proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva, pojedinačno, iznos od 500,00 

kuna, 
- Članovima biračkog odbora, pojedinačno, iznos od 200,00 kuna, dok predsjednik i 

potpredsjednik ostvaruju pravo na naknadu od 250,00 kuna.  
 

Članak 2. 
Djelatniku Ureda državne uprave u Splitsko – dalmatinskoj županiji, dežurstvo na dan izbora 

500,00 kuna. 
Privatni objekti određeni za biračka mjesta, pojedinačno, iznos od 500,00 kuna. 
Privatni objekti koji su ustupili električnu energiju biračkim mjestima, pojedinačno iznos od 

200,00 kuna. 
Ostali troškovi za provedbu izbora platit će se po ispostavljenom računu. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
 
Klasa: 013-03/18-01/01 
Urbroj: 2195/01-08-02/09-19-9 
Vrgorac, 10. siječnja 2019.    
 
                                                                                                                                                G R A D O N A Č E L N I K 
 
                                                                                                                                               Ante Pranić, mag.ing.aedif 


