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Na temelju članka 48. 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, 137/15 - ispr. i 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09. 130/17) članka
47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i
6/18), sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Vrgorca,
dana 13. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
O MJERAMA PREVENCIJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19
NA PODRUČJU GRADA VRGORCA
Članak 1
U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području grada Vrgorca, a prema preporukama i
uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, nalaže se sljedeće:

1) Na području Grada Vrgorca do 1. travnja 2020. godine odgađaju se sva okupljanja

stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve
manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kazališne i dječje predstave, kulturne
priredbe i ostali javni skupovi.

2) Preventivno se zatvara sportska dvorana „Dom sportova, Davor Jović – junak
Domovinskog rata“ Grada Vrgorca. Neodgodive službene utakmice u organizaciji
nacionalnih sportskih saveza održat će se bez prisustva publike.

3) Daje se preporuka da se sprovodi odvijaju u krugu obitelji.
4) Gradska uprava Grada Vrgorca ograničava izravan rad sa strankama, a kontakt će biti

moguć putem telefona, pošte ili e-maila. Privremeno uredovno radno vrijeme će biti
objavljeno na web stranicama grada.

5) Službenici i namještenici gradske uprave, te ustanova u vlasništvu Grada Vrgorca dužni

su se pridržavati preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske
kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i
radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta,
provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama s kojima su
u komunikaciji.

6) Preporučuje se svim građanima Grada Vrgorca da je što je moguće manje koriste usluge
Doma zdravlja Vrgorac radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog
izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze.

7) Mole se građani Grada Vrgorac koji su, radi poslovnih ili privatnih razloga od 01. ožujka
2020. godine boravili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno
te da se, u skladu s preporukama struke, telefonskim putem jave dežurnom
epidemiologu i postupaju po naputku.
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Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca, kao i na
mrežnim stranicama Grada Vrgorca i na oglasnoj ploči Grada.
KLASA: 022-06/20-01/19
UR.BROJ: 2195/01-08/01-20-1
Vrgorac, 13. ožujka 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag. ing. aedif.

__________________________________________
Na temelju članka 48. 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, 137/15 - ispr. i 123/17, 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09. 130/17) članka
47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i
6/18), sukladno Odluci Državnog stožera civilne zaštite, Gradonačelnik Grada Vrgorca, dana
13. ožujka 2020. godine donosi
ODLUKU
PRIVREMENOM PRESTANKU RADA
DJEČJEG VRTIĆA „PČELICA“ VRGORAC
Članak 1.
U cilju prevencije širenja virusa covid-19 na području Grada Vrgorca, Dječji vrtić
„Pčelica“ kojem je osnivač Grad Vrgorac, privremeno se zatvara i prestaje sa radom na svim
lokacijama od 16. ožujka 2020. godine do 27. ožujka 2020. godine
Članak 2.
Troškovi participacije roditelja za cjelokupno vrijeme trajanja odluke biti će financirani
od strane Grada.
Članak 2.
Preporučuje se svim ostalim pravnim osobama koje se bave odgojem i obrazovanjem,
čuvanjem i edukacijom djece i organizacijom slobodnog vremena djece da privremeno prestanu
sa radom u periodu iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca, kao i na
mrežnim stranicama Grada Vrgorca i na oglasnoj ploči Grada.
Klasa: 022-06/20-01/18
Urbroj: 2195/01-08/01-20-1
Vrgorac, 13. ožujka 2020.
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GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag. ing. aedif.

__________________________________________
Na temelju članka 48. 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, 137/15 - ispr., 123/17 i 98/19), članka 2. stavak 5. Odluke o
kriterijima, mjerilima i postupku dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 16/19) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik
Grada Vrgorca donosi
ODLUKU
o davanju na korištenje gradskog prostora, u vlasništvu Grada
Vrgorca, na adresi Pod Glavicom 2., 21276 Vrgorac
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Temeljem članka 2. stavka 5. točke c. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku
dodjele gradskih prostora na korištenje udrugama („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca
broj 16/19) gradonačelnik može svojom odlukom, bez provođenja javnog natječaja, gradski
prostor dodijeliti na korištenje izravno udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom
dodjeljene određene javne ovlasti.
Članak 2.
Ovom Odlukom daje se na korištenje udruzi HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO
DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRGORAC, OIB: 12009124059, registarski broj: 17001473 (u
daljnjem tekstu: korisnik) gradski prostor na adresi 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.
Članak 3.
Gradski prostor daje se na korištenje bez naknade.
Zabranjuje se davanje gradskog prostora u podnajam.
Gradski prostor se može koristiti isključivo za registriranu djelatnost udruge HRVATSKI CRVENI
KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRGORAC.
Članak 4.
Korisnik je dužan gradski prostor čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Gradski prostor daje se na korištenje u stanju u kojem je viđen.
Korisnik je dužan izvršiti popravke oštećenja gradskog prostora koje je sam uzrokovao.
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Članak 5.
S udrugom HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VRGORAC
sklopiti će se posebni Ugovor o korištenju kojim će se detaljno definirati uvjeti korištenja
navedenog gradskog prostora kao i međusobna prava i obveze po tom ugovoru.
Članak 6.
Ugovor o korištenju, osim protekom vremena, prestaje otkazom, u kojem se slučaju na
ugovorni odnos primjenjuju opće odredbe Zakona o obveznim odnosima.
Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca, kao i na
mrežnim stranicama Grada Vrgorca i na oglasnoj ploči Grada.
Klasa:022-06/20-01/20
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-1
Vrgorac, 17. ožujka 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.

__________________________________________
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