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Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“,
broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja d) Pravilnika o financiranju programa, projekata i
manifestacija od ineresa za opće dobro na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno
glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca
objavljuje
GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vrgorca za 2020.
godinu
Članak 1.
Ovim se Planom definiraju javni natječaji za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada
Vrgorca koje će raspisivati Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca tijekom 2020. godine,
programsko područje, planirano vrijeme objave natječaja, ukupan iznos raspoloživih
sredstava, raspon sredstava namijenjen za sufinanciranje pojedinog programa, odnosno
projekta.
Članak 2.
Plan raspisivanja javnih natječaja izrađen je u posebnoj tablici (Prilog 1), koja čini
sastavni dio ovog Plana.
Članak 3.
Plan raspisivanja natječaja okvirnog je karaktera i promjenjiv, te Jedinstveni upravni
odjel Grada ima pravo raspisivanja dodatnih natječaja, odnosno pravo promjene postojećih,
ovisno o raspoloživosti financijskih sredstava i drugih propisanih uvjeta.
Članak 4.
Ovaj Plan objaviti će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:007-02/20-01/01
Urbroj:2195/01-19-03-01/13-20-01
Vrgorac, 23. 01. 2020.
PROČELNIK
Goran Ćulav, mag.oecc.
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GODIŠNJI PLAN
raspisivanja javnih natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području grada Vrgorca za 2020. godinu

Redni
broj

1.

2.

Naziv upravnog
tijela

Naziv natječaja

Ukupan iznos
raspoloživih
sredstava (u kn)

Okvirni broj
planiranih
udruga

Raspon
sredstava
namijenjen za
financiranje
pojedinog
projekta/progra
ma (od do u kn)

Očekivano
vrijeme
raspisivan
ja
natječaja

Jedinstveni
upravni odjel

Javni poziv za podnošenje
zahtjeva financiranja
programa/projekata razvoja
lovstva na podučju grada
Vrgorca za 2020. godinu

30.000,00 kn

3

1.000,00 10.000,00

ožujak
2020.

Jedinstveni
upravni odjel

Javni poziv za financiranje
programa, projekata i
manifestacija od interesa za
opće dobro na području grada
Vrgorca za 2020. godinu koje

110.000,00 kn

ožujak
2020.
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provode udruge
-

3.

4.

5.

Jedinstveni
upravni odjel

Kulturne i društvene
aktivnosti
Socijalna skrb
Poljoprivreda /
pčelarstvo

Javni poziv za podnošenje
prijava za dodjelu
jednokratnih financijskih
potpora udrugama za 2020.
godinu

Jedinstveni
upravni odjel

Javni poziv za podnošenje
zahtjeva za financiranje
programa/projekata vjerskih
zajednica na području grada
Vrgorca

Športska
zajednica Grada
Vrgorca

Javni poziv za dostavu
prijedloga programa članica
Športske zajednice Grada
Vrgorca za
provedbu Programa javnih
potreba u sportu Grada
Vrgorca za 2020. godinu

60.000,00 kn
30.000,00 kn
20.000,00 kn
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8
3
3

2.000,00 –
10.000,00
2.000,00 –
20.000,00
1.000,00 – 10.
000,00

20.000,00

5

1.000,005.000,00

ožujak
2020.

50.000,00

5

1.000,0020.000,00

ožujak
2020.

420.000,00

3

1.000,00 –
360.000,00

veljača
2020.
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Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), u predmetu potpora
u visokom obrazovanju, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 24. veljače 2020. godine donosi
ODLUKU
o odobravanju novčanih potpora
u visokom obrazovanju
Članak 1.
U svrhu poticanja razvoja društveno-gospodarskih resursa jačanjem ljudskih kapaciteta na području Grada Vrgorca putem mjera
poboljšanja studentskog standarda kroz visokoobrazovne ustanove predviđene na poziciji R0179 Proračuna Grada Vrgorca za 2020.
godinu, ovim se odobrava provedba postupka pozivanja i dodjele potpora zainteresiranim građanima koji obrane svoje završne radove u
dijelu sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske za 2019./2020. akademsku godinu ili objave znanstveni rad u stručnim
publikacijama.
Članak 2.
Pravo na potporu iz točke 1. Ove Odluke imaju redovni studenti i znanstvenici s prebivalištem na području grada Vrgorca posljednjih
pet godina, a koji do 21. prosinca 2020. godine obranom rada završavaju:
a)
Sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij obranom magistarskog (diplomskog) rada kada se stječe akademsko
zvanje magistra ili stručni naziv stručni specijalist odnosno
b)
Poslijediplomski sveučilišni studij obranom doktorskog rada kada se stječe zvanje
doktora znanosti/umjetnosti ili sveučilišni specijalist,
ili su objavili:
c)
Znanstveni rad u stručnim publikacijama,
d)
Stručni rad - stručni članak u stručnim publikacijama,
e)
Studentski znanstveni radovi ocijenjeni kao najbolji radovi na sveučilištu.
Članak 3.
Radovi iz članka 2., alineja a) i b) moraju biti sastavni dio redovnog programa akademske 2019./2020. godine kao završne godine
odgovarajuće razine studija, a radovi iz članka 2., alineja c), d) i e) odnose se na radove iz prethodne tri godine koje prethode mjesecu
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podnošenja zahtjeva. Tema rada, bez obzira iz kojeg je znastvenog područja, izričito se mora odnositi na stanovništvo, prostor, materijalna
dobra, pojave, događanja i druga društvena i gospodarska pitanja koja su prvenstveno vezana uz Grad Vrgorac.
Članak 4.
Ova Odluka se kao poziv objavljuje na oglasoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada Vrgorca po svom stupanju na snagu
te se zahtjevi po istom mogu podnositi do zaključno s danom 21. prosinca 2020. godine.
Članak 5.
Uz zahtjev za dodjelu potpore potrebno je dostaviti preslik rada sukladno članku 2. ove Odluke, potvrdu obrazovne institucije o
obrani rada, dokaz o objavi rada, preslik indeksa/diplome, uvjerenje o prebivalištu, preslik osobne iskaznice i IBAN računa. Zahtjevi se
podnose u zatvorenoj omotnici na kojima stoji adresa podnositelja te naznaka: „Zahtjev – potpore u visokom obrazovanju“. Zahtjevi se
podnose na adresu: Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac, ili osobno u uredovno vrijeme.
Članak 6.

Potpore se odobravaju u slijedećim iznosima:
1. do najviše 1.500,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1. alineja a),
2. do najviše 3.000,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1., alineja b),
3. do najviše 3.000,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1. alineja c),
4. do najviše 750,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1. alineja d),
5. do najviše 1.500,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1. alineja e)
ove Odluke, što zavisi o broju podnositelja zahtjeva na dan isteka prijavnog roka u odnosu na ukupno planirana sredstva
gradskog proračuna za predmetnu namjenu.
Potpore koje se odnose na dodjelu sredstava za radove iz članka 2. alineja c), d) i e) ove Odluke, dodijeljuju se samo jednom za isti
rad, bez obzira na broj autora.
Članak 7.
Ako u provedbi postupka ove Odluke nastupe okolnosti koje njome nisu predviđene pa priječe urednu provedbu, gardonačelnik
Grada Vrgorca zadržava pravo istu izmijeniti ili dopuniti ili je potpuno ukinuti bez bilo kakvih obveza prema podnositeljima zahtjeva za
potporu.
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Članak 8.
Potpore se isplaćuju putem Odsjeka za financije i društvene djelatnosti Grada Vrgorca na temelju naloga za isplatu koje donosi
gradonačelnik Grada Vrgorca.
Članak 9.
Ovu Odluku provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:600-01/20-01/01
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-1
Vrgorac, 24. veljače 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

8

