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Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19) 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 28. sjednici od 25. veljače 2020.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o financiranju političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vrgorca za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos sredstava koja se u proračunu Grada Vrgorca
osiguravaju za redovno godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u
Gradskom vijeću Grada Vrgorca za 2020. godinu.
Članak 2.
Pravo na redovito godišnje financiranje imaju političke stranke koje imaju
vijećnika/cu u Gradskom vijeću Grada Vrgorca.
Svakoj vijećnici političke stranke u Gradskom vijeću, kao pripadnici
podzastupljenog spola, pripada pravo na uvećanu naknadu u visini od 10%.
Članak 3.
Novčana sredstva iz članka 5. ove Odluke raspoređuju se tromjesečno u jednakim
mjesečnim iznosima, razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u
Gradskom vijeću na račun stranke, i to za svakog vijećnika u ukupnom godišnjem iznosu
od 2.100,00 kuna, odnosno za svaku vijećnicu Gradskog vijeća članicu političke stranke u
ukupnom godišnjem iznosu od 2.310,00 kuna.
Članak 4.
Novčana sredstva za realizaciju ove Odluke predviđen je u Proračunu Grada
Vrgorca za 2020. godinu na poziciji R0003.
Članak 5.
Novčana sredstva ostvaruju slijedeće politike stranke koji participiraju u
Gradskom vijeću Grada Vrgorca, u jednakim iznosima, i to kako slijedi:
R.br.

Politička
stranka

Broj vijećnika

1.
2.

HDZ
NLM

žene
1
2

3.

SDP

1

1

UKUPNO

4

11

Iznos u kn

muškarci
žene
5
2.310,00
5
4.620,00
2.310,00

muškarci
10.500,00
10.500,00
2.100,00

Ukupno
za 2020.
po stranci
12.810,00
15.120,00
4.410,00
32.340,00
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Članak 6.
Grad Vrgorac će najkasnije do 01. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu
objaviti na svojim mrežnim stranicama Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih
sredstava iz Proračuna Grada Vrgorca za redovito godišnje financiranje svake političke
stranke u Gradskom vijeću.
Zadužuje se nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca koji u
svojoj nadležnosti ima poslove proračuna i financija da sastavi i objavi Izvješće iz stavka
1. ovog članka, a sve sukladno članku 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti,
izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom
glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/04
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 10. Statuta Javne ustanove Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 14/18) 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 28. sjednici, održanoj dana 25. veljače 2019. godine, d
onosi
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na godišnji Plan i program rada i razvoja za
2020. godinu i Financijski plan za 2020. godinu Centra za
Kulturu i baštinu Grada Vrgorca
1. Daje se suglasnost na godišnji Plan i program rada i razvoja za 2020. godinu i
Financijski plan za 2020. godinu Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca, kojega je
utvrdila ravnateljica Ustanove.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom
glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 021-05/20-01/11
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
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PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, br. 153/13, 65/17,114/18, 39/19 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 28. sjednici, održanoj 25. veljače 2020. godine, donijelo je
O D L U K U
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Ravča
I.

PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Ravča („Vjesnik“, službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 7/08,
18/17, 21/18) 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.
(1) Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a utvrđena je člancima 79., 80. i 85. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine „ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) – u
daljnjem tekstu: Zakon, i člankom 97. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja
Grada Vrgorca („Vjesnik” - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 7/10, 1/11, 21/16 i
26/16 – pročišćeni tekst i 25/19).
(2) Nositelj izrade UPU-a je Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.
III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE UPU-a
Članak 3.
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(1) Izrada UPU-a inicirana je od strane Grada Vrgorca sukladno članku 85. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), a
odnosi se na proširenje obuhvata gospodarske zone, sukladno Izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca (Vjesnik - službeno glasilo Grada Vrgorca“, broj
6/09, 7/10, 1/11, 21/16 i 26/16 – pročišćeni tekst i 25/19).
(2) Izmjene i dopune uređenje gospodarske zone obuhvaćaju slijedeće:
- usklađenje s odredbama Prostornog plana koje definiraju način i uvjete gradnje kao i
propisane standarde za zbrinjavanje prometa u mirovanju
- proširenje obuhvata zone sukladno Prostornom planu Grada Vrgorca u svrhu osiguranja
površina za nove radne pogone i sadržaje
- u cilju racionalnijeg prostorno-prometnog rješenja te omogućavanja objedinjavanja
čestica u vlasništvu Grada Vrgorca, korigirati prometno rješenje i omogućiti prilaz
građevnim česticama sa državnih prometnica uz suglasnost nadležnog javnopravnog
tijela.
- ostale izmjene kojima se pridonosi boljem i racionalnijem rješenju gospodarske zone,
- preispitati potrebnu elektroenergetsku i ostalu infrastrukturnu mrežu i objekte i
uskladiti sa zahtjevima javnopravnih tijela (elektroopskrba, TK mreža, vodoopskrba,
odvodnja i dr.)
IV. OBUHVAT UPU-a

Članak 4.
Obuhvat UPU-a iznosi oko 78,77 ha od čega na proširenje zone otpada oko 10,0 ha.
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a
Članak 5.
Planirana gospodarska zona smještena je na izuzetno povoljnom geoprometnom položaju,
neposredno uz prometnim čvor autoceste „Ravča“. Realizacija gospodarske zone je
započela pripremom potrebne tehničke dokumentacije, pripremom zemljišta i drugim
radnjama. U tim radovima uočene su potrebe za izmjenama i dopunama u cilju brže
realizacije u skladu s mogućnostima komunalnog opremanja zone.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta UPU-a su omogućavanje gradnje novih radnih pogona u cilju
otvaranja novih radnih mjesta i unaprjeđenja gospodarstva Grada Vrgorca.
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.
Prilikom izrade UPU-a koristit će se dostupni relevantni dokumenti.
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VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA
Članak 8.
Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti
prostornog uređenja propisane posebnim zakonom, a sukladno podacima, planskim
smjernicama i dokumentaciji javnopravnih tijela određenih posebnim propisima.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU
ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA UPU-a TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA
KOJI SUDJELUJU U IZRADI IZMJENA I DOPUNA UPU-a
Članak 9.
(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 doo, Težačka 8, 21276 Vrgorac
- HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10000 Zagreb
- HRVATSKE CESTE, Ispostava Split, R. Boškovića 22 , 21000 Split
- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22 , 21000 Split
- HEP - ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Poljička cesta 73, 21000 Split
- HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
- HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
- MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i
spašavanje, Moliških Hrvata 1, 21000 Split.
(3) Javnopravna tijela 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 dana dostave ove Odluke.
(4) Sukladno članku 88. Zakona, Nositelj izrade će o izradi UPU-a obavijestiti javnost
objavom na mrežnoj stranici Grada Vrgorca, Županije i kroz informacijski sustav putem
Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.
(5) Odluka o izradi donosi se, sukladno članku 86. stavaka 3. Zakona po prethodno
pribavljenom mišljenju sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje zaštita okoliša i
prirode.
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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 8 dana
- za izradu izvješća o javnoj raspravi 8 dana od dovršetka javne rasprave
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga UPU-a 10 dana od objave 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 Grada Vrgorca.
(2) Moguća su odstupanja od planiranih okvirnih rokova u slučaju nepredviđenih razrada,
usuglašavanja i poslova tijekom izrade UPU-a.
XI.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a

Članak 11.
Izrada UPU-a financira se iz proračuna Grada Vrgorca.
XII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Nositelja izrade UPU-a obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana objave ove
Odluke:
- sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
- sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi UPU-a
- 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.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca).
Klasa: 021-05/20-01/05
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
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__________________________
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, 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 28. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 25. veljače
2020. godine, d o no s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika za
razdoblje srpanj - prosinac 2019.
1. Gradsko vijeće Grada Vrgorca prihvaća Izvješće o radu gradonačelnika Grada
Vrgorca za razdoblje srpanj - prosinac 219. godine.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/03
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 23. stavka 4. i članka 35. u svezi s člankom 113. Zakona o održivom
gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) 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 28. sjednici održanoj dana 25. veljače
2020. godine, donosi
ODLUKU
o davanju mobilnog reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu
Gradska čistoća i usluge d.o.o. Vrgorac
Članak 1.
Grad Vrgorac, kao vlasnik mobilnog reciklažnog dvorišta s prikolicom, serijskog
broja: TSWDPK33BKK010827 (daljnjem tekstu: mobilno reciklažno dvorište), daje isto
na upravljanje trgovačkom društvu Gradska čistoća i usluge d.o.o., Težačka 8., 21276
Vrgorac, OIB: 00031138108, (u daljnjem tekstu: Upravitelj).
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Mobilno reciklažno dvorište daje se Upravitelju bez naknade, za potrebe
obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.
Članak 2.
Upravitelj je dužan organizirati rad i funkcioniranje mobilnog reciklažnog
dvorišta u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i pratećim
podzakonskim aktima te istim upravljati pažnjom dobrog gospodara.
Upravitelj je dužan održavati mobilno reciklažno dvorište u skladu sa
standardima propisanim zakonskom regulativom te uvjetima održavanja opreme i
proizvoda, sve s ciljem očuvanja sustava u uporabnom stanju, te podmirivati sve
troškove nastale s osnove korištenja objekta.
Članak 3.
Upravitelj je dužan jednom godišnje podnijeti Gradu Vrgorcu izvješće o
upravljanju mobilnim reciklažnim dvorištem.
Grad Vrgorac i Upravitelj će sklopiti ugovor o povjeravanju poslova upravljanja
mobilnim reciklažnim dvorištem kojim će se urediti prava i obveze iz predmetnog
odnosa.
Članak 4.
Reciklažno dvorište predat će se u posjed Upravitelju u roku od 8 dana od dana
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca, a stupa
na snagu dan nakon objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
120/16) 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 svojoj 28. sjednici od 25.
veljače 2020. godine, d o n o s i
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
PROVEDBI JEDNOSTAVNE NABAVE GRADA VRGORCA
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Članak 1.

U Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno
glasilo Grada Vrgorca broj 21/18) u svim člancima Pravilnika, brojka „40.000,00“
zamjenjuje se brojkom „40.001,00“.
Članak 2.
U Pravilniku o provedbi jednostavne nabave Grada Vrgorca u svim člancima
Pravilnika, brojka „150.000,00“ zamjenjuje se brojkom „150.001,00“.
Članak 3.
U članku 2. stavak 6. mijenja se i glasi:
„U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave iznad 150.001,00 kune moraju
sudjelovati najmanje 3 (tri) ovlaštena predstavnika“.
Članak 4.
U članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Pregovarački postupak se također provodi za dodatne radove i nabavu usluga čija
ukupna vrijednost ne smije preći 20% vrijednosti osnovnog ugovora, koji nisu bili uključeni
u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni
za izvođenje radova opisanih u njima ili pružanje tražene usluge, pod uvjetom da se ugovor
sklopi s gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor, te kada su takvi radovi,
odnosno usluge, iako odvojivi od izvršenja osnovnog ugovora, nužno potrebni za njegov
dovršetak.“.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavne
nabave Grada Vrgorca stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ –
službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/08
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju
(„Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 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 28. sjednici, održanoj 25. veljače 2020. godine, donijelo je
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
sjevernog dijela Vrgorca
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I. Predmet odluke i polazne odredbe
Članak 1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela
Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 7/10, 17/18.; u daljnjem tekstu:
Izmjena i dopuna).
II. Pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna utvrđena je člancima 79., 80. i 85.
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19 .) – u daljnjem tekstu: Zakon i Prostorni plan uređenja Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16, 26/16 – pročišćeni tekst i
25/19).
III. Razlozi za izradu Izmjena i dopuna
Članak 3.
Razlozi za izradu Izmjena i dopuna obuhvaćaju:
(1)Usklađenje s izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca
Vrgorca („Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 9/06, 7/10, 1/11, 21/16, 26/16 –
pročišćeni tekst i 25/19) koje se odnose na:
- definiranje lokacije reciklažnog dvorišta
- ostale potrebne prilagodbe vezane za predmet izmjena i dopuna
- usklađenje sa zahtjevima javnopravnih tijela (elektrodistribucijski i tk sustav,
vodoospkrba, odvodnja i zaštita voda i ostali zahtjevi javnopravnih tijela)
Usklađenje tekstualnog i grafičkog dijela.
IV. Obuhvat Izmjena i dopuna

Članak 4.
Izmjena i dopuna odnosi se na definiranje lokacije reciklažnog dvorišta u obuhvatu
Urbanističkog plana sjevernog dijela Vrgorca koji iznosi oko 32 ha.
V. Ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna
Članak 5.
Predmetna lokacija smještena je na prometno dostupnom području, pretežito
neizgrađenom, namijenjenom gradnji proizvodno-poslovnih sadržaja.
VI. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna
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Članak 6.
U okviru gospodarske zone sjevernog i istočnog dijela Vrgorca pored proizvodnih i
poslovnih sadržaja planirano je i reciklažno dvorište za odvojeno prikupljanje otpada
(staklo, plastika, papir, metal, tekstil i dr.).
Osnovni cilj Izmjena i dopuna je omogućiti uređenje reciklažnog dvorišta, sukladno
posebnim propisima.
VII. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata
Članak 7.
Za izradu Izmjena i dopuna potrebno je idejno rješenje (projekt) reciklažnog dvorišta.
VIII. Način pribavljanja stručnih rješenja
Članak 8.
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 te drugih sudionika u izradi Izmjena i dopuna
Članak 9.
(1) Javnopravna tijela i osobe određene posebnim propisima koje daju zahtjeve (podaci,
planske smjernice i propisane dokumente) i drugi sudionici koji sudjeluju na način da su
zatraženi i dobiveni njihovi uvjeti koje treba poštivati u izradi Izmjena i dopuna. Ista tijela
će biti pozvana na javnu raspravu u postupku donošenja Izmjena i dopuna.
(2) Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
1. MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u
Imotskom, Ante Starčevića 7, 21260 Imotski
2. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
3. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova,
Vukovarska 35, 21000 Split
4. HRVATSKE CESTE, Vončinina 3, 10000 Zagreb
5. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, Ruđera Boškovića, 21000 Split
6. KOMUNALNO doo, Težačka 8, 21276 Vrgorac
7. HEP - ODS, ELEKTRODALMACIJA Split, Poljička cesta 73, 21000 Split
8. HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb
9. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
10. MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
11. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured za zaštitu i spašavanje
Split, Moliških Hrvata 1, 21 000 S P L I T
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(3) Javnopravna tijela iz stavka 2. ovog članka dužnu su svoje zahtjeve (podaci, planske
smjernice i propisane dokumente) iz stavka 1. ovog člana dostaviti Nositelju izrade u roku
od 30 dana od podnošenja zahtjeva. Zahtjevi se daju samo vezani uz obuhvat Izmjena i
dopuna. To znači da se usklađenje s odredbama Zakona o prostornom uređenju i drugim
posebnim propisima provodi samo unutar obuhvata Izmjena i dopuna.
X. Planirani rok za izradu Izmjena i dopuna odnosno njegovih pojedinih faza i rok za
pripremu zahtjeva za izradu plana javnopravnih tijela određenih posebnim
propisom
Članak 10.
(1) Za izradu Izmjena i dopuna, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, određuju se
sljedeći okvirni rokovi:
- za pribavljanje zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna 30 dana
- za izradu Prijedloga Izmjena i dopuna za javnu raspravu i objavu javne rasprave 20
dana od dana pribavljanja zahtjeva
- za provedbu javne rasprave 8 dana
- za izradu izvješća o javnoj raspravi 8 dana od dovršetka javne rasprave
- za izradu i utvrđivanje Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna 10 dana od objave
Izvješća o javnoj raspravi
- donošenje od strane Gradskog vijeća Grada Vrgorca
- izrada završnog elaborata Izmjena i dopuna, 5 dana od objave odluke o donošenju u
službenom glasilu Grada Vrgorca.
(2) Moguća su odstupanja od planiranih okvirnih rokova u slučaju nepredviđenih razrada,
usuglašavanja i poslova tijekom izrade Izmjena i dopuna.
XI. Izvori financiranja izrade Izmjena i dopuna
Članak 11.
Izrada Izmjena i dopuna financira se iz proračuna Grada Vrgorca.
XII. Završne odredbe
Članak 12.
(1) Nositelja izrade Izmjena i dopuna obvezuje se da u roku od najmanje 8 dana od dana
objave ove Odluke:
- sukladno članku 86. Zakona dostavi Odluku Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
- sukladno članku 88. Zakona obavijesti javnost o izradi Izmjena i dopuna
- Javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke o izradi s pozivom da u roku od 30 dana
dostave zahtjeve za izradu Izmjena i dopuna.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u („Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca).
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Klasa: 021-05/20-01/09
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 86. Stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.
153/13, 65/17, 114/18, 39/19 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 28. sjednici, održanoj 25. veljače 2020. godine, donijelo je
O D L U K U
o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalno servisne zone
JURILJI (K3)
I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE
Članak 1.
(1)
Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
komunalno servisne zone Jurilji (K3); 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.
(1)
Pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a utvrđena je člancima 79. i 85. „
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine „ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i
98/19) – 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, 26/16 –
pročišćeni tekst, i 25/19.).
(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“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) a
odnosi se na uređenje, prometno i komunalno opremanje neizgrađenog i neuređenog
dijela građevinskog područja zone isključive namjene izvan naselja, komunalno servisne
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zone Jurilji (K3); površine oko 11,73 ha, planirane za gradnju reciklažnog dvorišta za
građevni otpad. Usvajanjem UPU-a stekli bi se uvjeti za ishođenje potrebnih odobrenja
za građenje.
(2)
U sklopu 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.
Obuhvat UPU-a odnosi se na neizgrađeno i neuređeno građevinsko područje zone
isključive namjene izvan naselja, komunalno servisne zone Jurilji (K3) i prikazan je u
grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ - službeno glasilo Grada Vrgorca br. 25/19), na kartografskom prikazu br. 4.
„Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000, list 55.
(1)
Obuhvat plana iznosi oko 11,73 ha.
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU UPU-a
Članak 5.
Planirana zona za gospodarenje otpadom smještena je ne izuzetno povoljnom
geoprometnom položaju, neposredno uz čvor „Ravča“. Područje je u naravi neizgrađeno
i neuređeno pa je obvezna izrada Urbanističkog plana uređenja u svrhu opremanja zone
potrebnom infrastrukturom, kao i ishođenje odobrenja za građenje.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a
Članak 6.
Ciljevi i programska polazišta UPU-a su:
- gradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad.
- u sklopu 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 izrađena projektna dokumentacija. Potrebna je
izrada geodetske podloge u mjerilu 1:1000.
(2) Sukladno „Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja „ NN „br. 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.
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 UPU-a TE DRUGIH KORISNIKA PROSTORA KOJA
SUDJELUJU U IZRADI 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
Splitu, Porinova 1, 21000 Split
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, R. Boškovića 22 , 21000 Split
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, R. Boškovića 22, 21000 Split
HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA, ELEKTRODALMACIJA Split, Pogon
Vrgorac, Fra Ivana Rožića bb, 21276 Vrgorac
HOPS, OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Prijenosno područje Split, Kneza
Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split
HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša
Mihanovića 9, 10110 Zagreb
MUP - Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova
civilne zaštite, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured u Splitu, Odjel za zaštitu i
spašavanje, 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 Općine, 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 10 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
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(2)Unutar planiranih okvirnih rokova moguća su odstupanja u slučaju nepredviđenih
razrada, usuglašavanja i poslova tijekom izrade UPU-a.
XI.
IZVORI FINANCIRANJA IZRADE UPU-a
Članak 11.
Izrada UPU-a financira se iz proračuna Grada Vrgorca.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
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
- 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.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
službenom glasilu Grada Vrgorca).
Članak 14.

objave u („Vjesniku“ -

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi Urbanističkog
plana uređenja poslovne zone JURILJI (I,K) objavljena u („Vjesniku“ – službenom glasilu
Grada Vrgorca br. 01/19)
Klasa: 021-05/20-01/12
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
__________________________

Ljubomir Erceg

Na temelju članka 33. i članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19) i članak
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 28. sjednici održanoj dana 25.
veljače 2020. godine, d o n o s i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju prijedloga za pokretanje procedure
Izmjena i dopuna Statuta Grada Vrgorca
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog gradonačelnika Grada Vrgorca za pokretanje procedure
Izmjena i dopuna Statuta Grada Vrgorca, a u cilju usklađenja sa Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 98/19).
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Članak 2.
Zadužuje se Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća da utvrdi konačni
prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrgorca, te isti preda
na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vrgorca na usvajanje.
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Vjesniku“ –službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 021-05/20-01/07
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
Na temelju članka 28. stavak 1. točka 9. i članka 178. Zakona o održivom gospodarenju
otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19), točke 2. Odluke o
redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ broj 3/19 i 17/19),
članka 21. a Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima
rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ broj 114/15, 103/18 i 56/19) 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 28. sjednici od 25. veljače 2020.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Ajdanovac“
Članak 1.
Odlagalište neopasnog otpada „Ajdanovac“ - koje je smješteno na k.č. 5290/48 i
5290/65 sve k.o. Vrgorac ukupne površine 4.000 m², kojim upravlja tvrtka Gradska
čistoća i usluge d.o.o., Težačka 8., 21276 Vrgorac, OIB: 00031138108, a na kojem se
odlaže otpad s područja Grada Vrgorca i Općine Pojezerje - zatvara se za svako daljnje
odlaganje otpada.
Članak 2.
Slijedom navedenog, zabranjuje se svako daljnje odlaganje otpada na odlagalištu
iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Nakon zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Ajdanovac“, Grad Vrgorac
putem gradske tvrtke „Gradska čistoća i usluge“ d.o.o. kao davatelja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
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nastavlja sakupljati neopasni otpad sa područja Grada Vrgorca te ga odvozi na
odlagalište neopasnog otpada „Mojanka” na području grada Sinja.
Članak 4.
Grad Vrgorac će o zbrinjavanju otpada na odlagalištu neopasnog otpada
„Mojanka” na području grada Sinja sklopiti poseban Ugovor o uvjetima i načinu
korištenja odlagališta neopasnog otpada „Mojanka” sa Gradom Sinjom.
Članak 5.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Vrgorca za provodenje svih potrebnih radnji i
aktivnosti u cilju realizacije navedenog Ugovora iz članka 4. ove Odluke.
Članak 6.
Po okončanju svih pravnih, financijskih, operativnih i organizacijskih poslova u
cilju potpisivanja Ugovora o uvjetima i načinu korištenja odlagališta komunalnog
otpada sa Gradom Sinjom obvezuje se gradonačelnik Grada Vrgorca da prijedlog
Ugovora dostavi Gradskom vijeću Grada Vrgorca na davanje prethodne suglasnosti.
Članak 7.
Grad Vrgorac, nakon zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Ajdanovac“ sukladno
ovoj Odluci, nastavlja sa sancijom istog sukladno važećim propisima i izrađenoj
tehničkoj dokumentaciji.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu
Grada Vrgorca.

Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zatvaranju
odlagališta neopasnog otpada „Ajdanovac“ („Vjesnik“ - službeno glasilu Grada
Vrgorca broj 25/19).
Klasa: 021-05/20-01/10
Urbroj: 2195/01-01/01-20-1
Vrgorac, 25. veljače 2020.
PREDSJEDNIK
Ljubomir Erceg
__________________________
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GRADONAČELNIK
Na temelju članka 14. stavka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca ("Vjesnik" službeno glasilo Grada Vrgorca, bro 26/17, 26/18 i 25/19), članka 47. Statuta Grada Vrgorca ("Vjesnik" službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18)i proteka roka za prigovor sukladno
Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 20.
veljače 2020. godine donosi konačnu
Odluku
o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca za
školsku/akademsku 2019./2020. godinu.
Članak 1.
Grad Vrgorac u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini dodjeljuje ukupno 28 stipendija učenicima i
studentima s područja grada Vrgorca, od toga 22 studentske stipendije u iznosu od 750,00 kuna
(slovima:sedamstotinapedesetkuna) i 6 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna (slovima:
petstotinakuna) mjesečno, a raspoređenih unutar dolje navedenih kategorija, i to kako slijedi:
KATEGORIJA: DEFICITARNOSTI ZANIMANJA - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole

Ukupni br. bodova

1.

5

Antonija Majić

Zavojane

Strukovno
obrazovanje
- Kuhar

KATEGORIJA: MATERIJALNI STATUS - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole

Ukupni br.bodova

1.

Anet Žderić

Vrgorac

Ekonomska

30

2.

Mario Erceg

Vrgorac

Gimnazija

25

KATEGORIJA: OPĆI USPJEH - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja

Naziv škole

Ukupni br. bodova

1.

Marija Šarić

Vrgorac

Gimnazija

32

2.

Marko Galić

Vrgorac

Gimnazija

30

KATEGORIJA: SPORTSKA NATJECANJA – UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole
1.
Antonijo Pervan
Vrgorac
Ekonomska

Ukupni br. bodova
10

KATEGORIJA: DEFICITARNOST ZANIMANJA (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b.
Ime i prezime
Mjesto
Naziv fakulteta
stanovanja

Ukupni
br.bodova

1.

25

Anđela Šalinović

Vrgorac

Farmaceutski fakultet
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2.

Eleonora Tolić

Banja

3.

Sara Franić

4.
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15

Vrgorac

Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje
Medicinski fakultet

Stanka Dropulić

Veliki Prolog

Farmaceutski fakultet

15

5.

Emili Tolj

Vrgorac

Sveučilište u Zadru, studij
kultura i turizam

15

6.

Marija Maršić

Stilja

Fakultet prirodoslovnomatematičkih i odgojnih
znanosti, Edukacijski
rehabilitator

12

KATEGORIJA: MATERIJALNI STATUS (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja Naziv fakulteta
1.

Mia Grbavac

Banja

2.

Anđela Dodig

Veliki Prolog

3.

Andrea Marinović

Dusina

4.

Marko Pervan

Kokorići

5.

Paula Roglić

Dusina

6.

Anđela Buklijaš

Vrgorac

7.

Luka Pervan

Vrgorac

15

Ukupni broj
bodova

Fakultet arhitekture,
građevine i geodezije
Fakultet
prirodoslovnomatematičkih i
odgojnih znanosti
Filozofski
fakultet/Engleski
jezik i književnost
Sveučilište u Zadru/
odjel za povijest

32

Sveučilište u
Dubrovniku/ Odjel
za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju
Sveučilišni odjel za
stručne studije/
Računovodstvo i
financije
Fakultet
elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje

18

25

22
20

17

10

KATEGORIJA: OPĆI USPJEH (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b
Ime i prezime
Mjesto
Naziv fakulteta
stanovanja

Ukupni broj
bodova

1.

Deni Erceg

Veliki Prolog

Umjetnička akademija

33

2.

Marta Erceg

Vrgorac

28

3.

Laura Gašpar

Vrgorac

Edukacijskorehabilitacijski fakultet
Grafički fakultet

4.

Tina Vujčić

Duge Njive

Pravni fakultet

22

23

21
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5.

Sandra Tolić

Kotezi

6.
7.

Matea Boras
Ivan Gašpar

Vrgorac
Draževitići

8.

Anamaria Nizić

Kljenak

9.

Matej Erceg

Vrgorac
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Filozofski
fakultet/Hrvastki jezik i
književnost - filozofija
Zdravstveni studij
Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje

17

Sveučilište u Splitu,
Sveučilišni odjel za
stručne studije
Ekonomski fakultet,
Sveučilište u Splitu

5

15
10

5

Članak 2.
Grad Vrgorac će s korisnicima stipendija iz članka I. ove Odluke sklopit Ugovor o stipendiji, kojim
će regulirati međusobna prava i obveze.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Vjesniku" - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web
stranici Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr).
Klasa:604-01/19-01/02
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-55
Vrgorac, 20. veljače 2020.
Gradonačelnik
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

__________________________

Na temelju članka 14. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca ("Vjesnik" - službeno
glasilo grada Vrgorca, broj 26/17, 26/18 i 25/19), članka 47. Statuta grada Vrgorca ("Vjesnik" - službeno
glasilo grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Grada
Vrgorca, brojčane oznake, Klasa:604-01/19-01/02, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-53, gradonačelnik
Grada Vrgorca, dana 11. veljače 2020. godine donosi
Odluku
o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca za
školsku/akademsku 2019/2020. godinu.
Članak 1.
Grad Vrgorac će u školskoj/akademskoj 2019./2020. godini dodijeliti ukupno dvadeset i osam (28)
stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca, od toga 22 studentske stipendije u iznosu od
750,00 kuna (slovima:sedamstotinapedesetkuna) i 6 učeničkih stipendija u iznosu od 500,00 kuna
(slovima: petstotinakuna) mjesečno, a raspoređenih unutar slijedećih kategorija:
KATEGORIJA: DEFICITARNOSTI ZANIMANJA - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole

Ukupni br. bodova
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Strukovno
obrazovanje
- Kuhar

5

KATEGORIJA: MATERIJALNI STATUS - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole

Ukupni br.bodova

1.

Anet Žderić

Vrgorac

Ekonomska

30

2.

Mario Erceg

Vrgorac

Gimnazija

25

KATEGORIJA: OPĆI USPJEH - UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja

Naziv škole

Ukupni br. bodova

1.

Marija Šarić

Vrgorac

Gimnazija

32

2.

Marko Galić

Vrgorac

Gimnazija

30

KATEGORIJA: SPORTSKA NATJECANJA – UČENIČKE STIPENDIJE
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja
Naziv škole
1.
Antonijo Pervan
Vrgorac
Ekonomska

Ukupni br. bodova
10

KATEGORIJA: DEFICITARNOST ZANIMANJA (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b.
Ime i prezime
Mjesto
Naziv fakulteta
stanovanja

Ukupni
br.bodova

1.

Tamara Barbir

Vrgorac

Edukacijskorehabilitacijski fakultet

22

2.

Anđela Šalinović

Vrgorac

Farmaceutski fakultet

20

3.

Andrej Radomiljac

Ravča

18

4.

Eleonora Tolić

Banja

5.

Sara Franić

Vrgorac

Fakultet
elektrotehnike,strojarstva
i brodogradnje
Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje
Medicinski fakultet

6.

Stanka Dropulić

Veliki Prolog

Farmaceutski fakultet

15

KATEGORIJA: MATERIJALNI STATUS (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b.
Ime i prezime
Mjesto stanovanja Naziv fakulteta
1.

Mia Grbavac

Banja

2.

Anđela Dodig

Veliki Prolog

Fakultet arhitekture,
građevine i geodezije
Fakultet
prirodoslovnomatematičkih i

15
15

Ukupni broj
bodova
32
25
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odgojnih znanosti

3.

Andrea Marinović

Dusina

4.

Marko Pervan

Kokorići

5.

Paula Roglić

Dusina

6.

Anđela Buklijaš

Vrgorac

7.

Luka Pervan

Vrgorac

Filozofski
fakultet/Engleski
jezik i književnost
Sveučilište u Zadru/
odjel za povijest

22

Sveučilište u
Dubrovniku/ Odjel
za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju
Sveučilišni odjel za
stručne studije/
Računovodstvo i
financije
Fakultet
elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje

18

20

17

10

KATEGORIJA: OPĆI USPJEH (STUDENTSKE STIPENDIJE)
R.b
Ime i prezime
Mjesto
Naziv fakulteta
stanovanja

Ukupni broj
bodova

1.

Deni Erceg

Veliki Prolog

Umjetnička akademija

33

2.

Marta Erceg

Vrgorac

28

3.

Laura Gašpar

Vrgorac

Edukacijskorehabilitacijski fakultet
Grafički fakultet

4.

Tina Vujčić

Duge Njive

Pravni fakultet

22

5.

Sandra Tolić

Kotezi

17

6.

Jure Mrvelj

Podprolog

7.

Ivan Gašpar

Draževitići

Filozofski
fakultet/Hrvastki jezik i
književnost - filozofija
Kemijsko-tehnološki
fakultet
Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje

8.

Mario Barać

Stilja

10

9.

Matea Boras

Vrgorac

Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i
brodogradnje
Zdravstveni studij

23

15
10

10

Broj odobrenih stipendija prilagođen je ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva, a sukladno
uvjetima propisanim Pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata na području grada Vrgorca, pa je
tako umjesto planiranih devet (9) studentskih stipendija u kategoriji materijalnog statusa odobreno
sedam (7) stipendija, što je utjecalo na povećanje broja studentskih stipendija u kategoriji općeg uspjeha.
Umjesto planiranih sedam (7) studentskih stipendija u kategoriji općeg uspjeha odobrene su
dodatne dvije stipendije sukladno redoslijedu ostvarenog ukupnog broja bodova.
Umjesto planirane četiri (4) studentske stipendije u kategoriji deficitarna zanimanja, odobrene su
dodatne dvije stipendije koje su preraspoređene iz kategorije sportska natjecanja za koju nije bilo
pristiglih zahtjeva, što znači da je u kategoriji deficitrana zanimanja odobreno ukupno šest (6) stipendija.
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Članak 2.
Nakon konačnosti ove Odluke, s korisnicima stipendije iz točke I. ove Odluke sklopit će se ugovor
o stipendiji, kojim će se regulirati sva međusobna prava i obveze.
Članak 3.
Na ovu Odluku može se uložiti prigovor gradonačelniku Grada Vrgorca u roku od osam (8) dana
od dana objave iste.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u "Vjesniku" - službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:604-01/20-01/02
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-54
Vrgorac, 11. veljače 2020.
Gradonačelnik
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

__________________________
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