
   V J E S N I K  
 

 
Broj 11/20 

 

 
Vrgorac, 02. travnja 2020. 

 
List izlazi prema potrebi 

 

s l u ž b e n o   g l a s i l o   G r a d a   V r g o r c a 

 

 
 

G R A D O N A Č E L N I K  
 

1. Odluka o imenovanju  Povjerenstva   

za kontrolu označavanja i korištenja  

Oznake „Vrgorac Quality“….………….2 

 

2. Odluka o imenovanju stručnih 

Povjerenstva zadužena za 

organoleptičko ocjenjivanje 

proizvoda i procjenu rizika na 

temelju evidencijskog lista o uporabi 

sredstva za zaštitu bilja i gnojiva 

proizvedenih na području Grada 

Vrgorca……………………………………....3 

 
3. Odluka o utvrđivanju visine naknade 

članovima Povjerenstva zadužena za 

organoleptičko ocjenjivanje 

proizvoda i procjenu rizika na 

temelju evidencijskog lista o uporabi 

sredstva za zaštitu bilja i gnojiva ,te 

članovima Povjerenstva zaduženim 

za nadzor i kontrolu označavanja i 

korištenja Oznake………………………...4 

 

 

 

 



  Grad Vrgorac Vrgorac, 02. travnja 2020.  VJESNIK - broj 11/20 

 

 
2 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“, službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 6/09,  02/13, 05/14 i 6/18) i članka 7. Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele, te 
nadzora u korištenju oznake „Vrgorac Quality“ („Vjesnik“, službeno glasilo Grada 
Vrgorca, broj 10/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca donosi 
 

ODLUKU 

o imenovanju  Povjerenstva   za kontrolu označavanja 

 i korištenja  Oznake „Vrgorac Quality“   

  

I. 

Osniva se Povjerenstvo za kontrolu  korištenja  oznake „Vrgorac Quality “ i kontrolu 

označavanja istom oznakom  poljoprivredno prehrambenih proizvoda  proizvedenih  na 

području Grada Vrgorca. 

 

II. 

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke  imenuju se:  

 

1. Goran Franić, dipl.ing.agr., viši stručni suradnik za poljoprivredu, gospodarstvo i 

zaštitu okoliša, predsjednik 

2. Denis  Mihaljević, mag. geografije, turizma i zaštite okoliša, viši stručni suradnik za  

poljoprivredu, gospodarstvo i zaštitu okoliša, član 

3. Željko Erceg, referent – komunalni redar, član 

 

III. 
Povjerenstvo:  
 

- Utvrđuje jesu li prijave potpune i udovoljavaju li propisanim uvjetima iz 

Pravilnika o dodjeli oznake „Vrgorac Quality“, 

- Utvrđuje  jesu li proizvodi dobili pozitivnu ocjenu od Povjerenstva za ocjenjivanje  

- U svakom trenutku može neovisno  ili na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, 

potrošača, trgovaca ili ovlaštenih  inspektora  sa tržišta  uzeti  uzorak  proizvoda 

koji nosi oznaku „Vrgorac Quality“  te provjeriti kvalitetu proizvoda organo 

leptičkim ispitivanjem, 

- Provjerava vjerodostojnost  dodjele  oznake  „Vrgorac Quality“  za  proizvod koji 

nosi tu oznaku.  

IV. 

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

Klasa: 022-06/20-01/30 

Urbroj: 2195/01-08-04/17-20-1 

Vrgorac, 2. travnja  2020. godine 

         P RO Č E L N I K  
 
                Goran Ćulav, mag.oec. 
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_________________________________ 

 

 
Na temelju članka 55. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“, službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 6/09,  02/13, 05/14 i 6/18) i članka 7. stavka 3. Pravilnika o načinu i uvjetima 
dodjele, te nadzora u korištenju oznake „Vrgorac quality“ („Vjesnik“, službeno glasilo 
Grada Vrgorca, broj 10/20), a sukladno zaprimljenim prijedlozima za imenovanje 
dostavljenima od strane vrgoračkih poljoprivrednih udruga,  pročelnik Jedinstvenog 
upravnog odjela Grada Vrgorca donosi 
 

O D L U K U  

o imenovanju stručnih Povjerenstva zadužena za organoleptičko ocjenjivanje 

proizvoda i procjenu rizika na temelju evidencijskog lista o uporabi  

sredstva za zaštitu bilja i gnojiva proizvedenih  

na području Grada Vrgorca  

 

Članak 1. 

Stručna povjerenstva zadužena za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda i 

procjenu rizika na temelju evidencijskog lista o uporabi sredstva za zaštitu bilja i gnojiva 

proizvedenih na području Grada Vrgorca u postupku  ocjenjivanja  poljoprivredno 

prehrambenih  proizvoda proizvedenih na području Grada Vrgorca sastoje se od  po dva 

člana i predsjednika, i to: 

 

a) Povjerenstvo za ocjenjivanje  svježih jagoda i proizvoda od jagoda: 

 

1. Smilja Dropulić, Podprolog 8, 21277  Veliki Prolog, predsjednik,  

2. Mate  Vujčić, Orah 40, 21276  Vrgorac, član, 

3. Vojko Pervan, Kokorići 10, 21276  Vrgorac, član. 

 

b) Povjerenstvo za ocjenjivanje svježeg voća i povrća i drugih proizvoda 

nastalih preradom voća i povrća:  

 

1. Stipe  Mihaljević, Dusina 28, 21277  Veliki Prolog, predsjednik, 

2. Siniša Barbir, Draževitići 18, 21277  Veliki Prolog, član, 

3. Mate  Mihaljević, Dusina 23,   21277  Veliki Prolog, član. 

 

c) Povjerenstvo za ocjenjivanje meda i drugih  pčelinjih proizvoda: 

 

1. Ljubo  Vuleta, Pod glavicom 29, 21276  Vrgorac, predsjednik, 

2. Ivan Bašić, Rašćane 140,  21270 Rašćane, član, 

3. Tomislav  Miočević, Kozica 132, 21276  Vrgorac, član. 

 

d) Povjerenstvo za ocjenjivanje  vina  i drugih proizvoda od  grožđa i  vina: 
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1. Drago  Mihaljević, Dusina, 21277  Veliki Prolog, predsjednik, 

2. Dario Gašpar, Umčani 88, 21276  Vrgorac, član, 

3. Ivica Radalj, Veliko brdo 9,  21300  Makarska, član. 

Članak 3. 

Za obavljene poslove Povjerenicima – ocjenjivačima  iz članka 1. ove Odluke 

priznati će se naknada na teret Proračuna Grada Vrgorca sukladno Ugovorima o 

međusobnim pravima i obvezama u postupku uzimanja uzoraka i  ocjenjivanja  

poljoprivredno prehrambenih  proizvoda proizvedenih na području Grada Vrgorca. 

 

Članak 4. 

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

Klasa: 022-06/20-01/28 

Urbroj: 2195/01-08-04/17-20-1 

Vrgorac, 02. travnja  2020. 

 
         P RO Č E L N I K  
 
                Goran Ćulav, mag.oec. 
 
 

_________________________________ 
 
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 157/15, 123/17 i 98/19),  članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“, 
broj 6/09,  02/13, 05/14 i 6/18),  te članka  7. stavka 5. Pravilnika o načinu i uvjetima 
dodjele, te nadzora u korištenju oznake „Vrgorac Quality“ („Vjesnik“, broj 10/20), 
gradonačelnik Grada Vrgorca  02. travnja  2020. godine donosi 
 

O D L U K U   

o utvrđivanju visine naknade članovima  

Povjerenstva zadužena za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda i procjenu rizika 

na temelju evidencijskog lista o uporabi sredstva za zaštitu bilja i gnojiva, 

te članovima Povjerenstva zaduženim za nadzor i kontrolu  

označavanja i korištenja Oznake 

 

Članak 1. 

 Povjerenici koji sudjeluju u radu Povjerenstava za organoleptičko ocjenjivanje 

proizvoda i procjenu rizika na temelju evidencijskog lista o uporabi sredstva za zaštitu 

bilja i gnojiva, te članovi Povjerenstva za nadzor korištenja Oznake „VQ“ za svoj rad 

primaju naknadu. 
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Članak 2. 

Naknada se određuje kao dnevna naknadu u iznosu od 200,00 kuna neto, a koja 
se isplaćuje na žiro račun izvršitelja, najkasnije do petnaestog u mjesecu za prethodni 
mjesec tijekom cijelog trajanja postupka. 

Isplata naknade se vrši sukladno evidenciji radnih dana koje je izvršio Povjerenik, 
a koju vodi i ovjerava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca ili osoba 
koju ona ovlasti. 

Isplata naknade članovima Povjerenstva za nadzor korištenja Oznake se vrši 
sukladno evidenciji radnih dana, a koju vodi i ovjerava pročelnik Jedinstvenog upravnog 
odjela Grada Vrgorca ili osoba koju ona ovlasti. 

 
Članak 3. 

Ugovorena cijena iz članka 2. ove Odluke uključuju sve troškove (dnevnica, 

upotreba mobitela, upotreba vozila, amortizacija vozila, eventualna šteta na vozilu i 

ostalo). 

Članak 4. 

 Sa osobama iz članka 2. ove Odluke, sklopit se posebni Ugovor kojim će se 

definirati međusobna prava i obveze. 

Članak 5. 

 Zadužuje se jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, komunalne 

djelatnosti i zaštitu okoliša za realizaciju ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka objavit će se u  „Vjesniku“- službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 
Klasa: 022-06/20-01/29 

Urbroj: 2195/01-08-02/09-20-1 

Vrgorac, 02. travnja  2020.  

              G R A D O N A Č E L N I K 
 
           Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


