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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 interesa za opće dobro na području grada Vrgorca  („Vjesnik“ – službeno 
glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog  odjela Grada Vrgorca 
objavljuje   
 

IZMJENE GODIŠNJEG PLANA 
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. 
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, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/01, Urbroj:2195/01-20-03-01/13-20-
01 mijenja se zbog smanjenja proračunskih sredstava, a u svrhu preusmjeravanja sredstava 
na mjere koje su se sprovodile uslijed pandemije izazvane virusom COVID-19.  
 

Članak 2. 
Izmjene  Plana raspisivanja javnih natječaja izrađene su u posebnoj tablici (Prilog 1), 

koja čini sastavni dio ovog Plana.   
 

 
Članak 3. 

Ove Izmjene Plana objaviti će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.   
 

Klasa: 007-02/20-01/01 
Urbroj: 2195/01-19-03-01/13-20-02 
Vrgorac, 06. 07. 2020. 
 
                   P R O Č E L N I K 
 
                   Goran Ćulav, mag.oecc. 
      

______________________________ 
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IZMJENE GODIŠNJEG PLANA 
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  
 

 
 
 

Naziv upravnog tijela 

 
 
 

Naziv natječaja 
 

 
 
 

Ukupan iznos raspoloživih 
sredstava (u kn) 

 

 
 
 

Okvirni broj planiranih 
udruga 

 
 
 

Raspon sredstava 
namijenjen za 

financiranje pojedinog 
projekta/programa (od 

do u kn) 
 
 

 
 
 

Očekivano 
vrijeme 

raspisivanja 
natječaja 

 
 

1. 

 
Jedinstveni upravni odjel 

 
Javni poziv za financiranje programa, 

projekata i manifestacija od interesa za opće 
dobro na području grada Vrgorca za 2020. 

godinu koje provode udruge 
 

- Kulturne i društvene aktivnosti 
- Socijalna skrb 

 

 
 
 

60.000,00 kn 
 

 
40.000,00 kn 
20.000,00 kn 
 

 
 
 
 
 
 

8 
3 
 

 
 
 
 

 
 

1.000,00 – 10.000,00 
1.000,00 – 10.000,00 

 

 
 
 
 

srpanj 2020. 
 

  
 

2. 

 
Jedinstveni upravni odjel 

 
Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu 
jednokratnih financijskih potpora udrugama 

za 2020. godinu 

 
 
 

10.000,00 

 
 
 

5 

 
 
 

1.000,00- 5.000,00 

 
 
 

srpanj 2020. 

 
 

3. 

 
 
 

Jedinstveni upravni odjel 

 
 
 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
financiranje programa/projekata vjerskih 

zajednica i pravnih osoba Katoličke crkve na 
području grada Vrgorca 

 
 
 

30.000,00 
 

 
 
 

5 

 
 
 

 
1.000,00-10.000,00 

 
 
 
 

srpanj 2020. 
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Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 06/09, 2/13/, 5/14 i 6/18), članka 7. Pravilnika o financiranju programa, projekata 
i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) gradonačelnik Grada Vrgorca  dana 03. 
srpnja 2020. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 

jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu  
 
 

Članak 1. 
Raspisuje se Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih 

financijskih potpora udrugama za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:  

- tekst javnog poziva, 
- upute za prijavitelje, 
- obrazac za prijavu – opis aktivnosti, 
- obrazac proračuna – troškovnik aktivnosti, 
- popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 
- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti, 
- obrazac izjave o ispunjavanju svih obveza prema davateljima potpore iz 

prethodnih ugovora, 
- obrazac izjave o partnerstvu-ako je primjenjivo, 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti. 

 
Članak 3. 

Dokumentacija iz članka 2. ove Odluke objavit će se na službenoj web stranici 
Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr) i na službenoj web stranici Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 4. 

 Udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za:   
 

- programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima 
propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni poziv; 

- donacije i sponzorstva; 
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, 

natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,  

http://www.vrgorac.hr/
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- jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u 
lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj 
zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično); 

- edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i 
stručnjake udruge, edukacije za zajednicu), 

- podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada. 
 

Članak 5. 
 Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 
10.000,00 kuna. 
 Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedine aktivnosti iznosi od 
1.000,00 do 5.000,00 kuna. 
 Očekivani broj aktivnosti koje će se ugovoriti za financiranje: 5. 
 

  
Članak 6. 

 Udruge koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo jednu prijavu.  
Svaki prijavitelj može sklopiti samo jedan ugovor u okviru ovog Javnog poziva. 

 
Članak 7. 

 Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave. 
 

Članak 8. 
 Prijava na Javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca  

 
Članak 9. 

Pristigle prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo JUO te će na prijedlog 
Povjerenstva Gradonačelnik donijeti odluku o odobravanju financijske potpore. 

Odluka iz prethodnog stavka mora se donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana 
zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete, a ista će biti objavljena na službenoj web 
stranici Grada Vrgorca. 
 Grad Vrgorac i udruga kojoj je odobrena financijska potpora sklopit će ugovor 
sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekat i manifestacija od interesa za 
opće dobro na području grada Vrgorca. Podnositelji prijava čije su prijave odbijene 
mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana 
od dana primitka obavijesti, a konačnu odluku o prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje 
Povjerenstva donosi Gradonačelnik.   

Članak 10. 
Sredstva za potpore udrugama u iznosu od 10.000,00 kuna planirana su u 

Proračunu Grada Vrgorca za 2020 godinu., Aktivnost A100007- Financiranje ostalih 
organizacija i udruga (Pozicija R0083-1). 
 

Članak 11. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 
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Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca.  
 
KLASA: 022-06/20-01/14 
URBROJ: 2195/01-08-03-01/13-20-2 
Vrgorac, 03. srpnja 2020. 

 
 Gradonačelnik  
 
 Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 

__________________________________ 
 
  
Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 06/09, 2/13/, 5/14 i 6/18), članka 7. Pravilnika o financiranju programa, projekata 
i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) gradonačelnik Grada Vrgorca  dana 03. 
srpnja 2020. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje programa/projekata 

razvoja lovstva na području Grada Vrgorca za 2020. godinu 
 
 

Članak 1. 
Raspisuje se Javni poziv za financiranje programa/projekata razvoja lovstva na 

području Grada Vrgorca za 2020. godinu. 
 

Članak 2. 
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:  

- tekst javnog poziva, 
- upute za prijavitelje, 
- obrazac za prijavu – opis aktivnosti, 
- obrazac proračuna – troškovnik aktivnosti, 
- popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 
- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti, 
- obrazac izjave o ispunjavanju svih obveza prema davateljima potpore iz 

prethodnih ugovora, 
- obrazac ugovora, 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti. 
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Članak 3. 

Dokumentacija iz članka 2. ove Odluke objavit će se na službenoj web stranici 
Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr) i na službenoj web stranici Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 4. 

 Udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za financiranje 
sljedećih aktivnosti:   
 

-  za organizaciju manifestacija i učešće na manifestacijama iz sektora lovstva, 
- za unaprjeđenje uzgoja autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi 

divljači,  
-  za unapređenje i razvoj prijenosom znanja i informacija u cilju zadržavanja ljudi 

u ruralnom prostoru, očuvanjem i poboljšanjem prirodnih resursa, 
- za unapređenje i razvoj lovnog turizma, razvojne programe u sektoru lovstva,  
- za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga iz sektora lovstva. 

 
 

Članak 5. 
 Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 
30.000,00 kuna. 
 Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedine aktivnosti iznosi od 
1.000,00 do 10.000,00 kuna. 
 Očekivani broj aktivnosti koje će se ugovoriti za financiranje: 3. 
 

  
Članak 6. 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo jednu prijavu.  
Svaki prijavitelj može sklopiti samo jedan ugovor u okviru ovog Javnog poziva. 

 
Članak 7. 

Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave. 
 

Članak 8. 
Prijava na Javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca  

 
Članak 9. 

Pristigle prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo JUO te će na prijedlog 
Povjerenstva Gradonačelnik donijeti odluku o odobravanju financijske potpore. 

Odluka iz prethodnog stavka mora se donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana 
zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete, a ista će biti objavljena na službenoj web 
stranici Grada Vrgorca. 
Grad Vrgorac i udruga kojoj je odobrena financijska potpora sklopit će ugovor sukladno 
Pravilniku o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro 

http://www.vrgorac.hr/
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na području grada Vrgorca. Podnositelji prijava čije su prijave odbijene mogu podnijeti 
prigovor Povjerenstvu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana od dana primitka 
obavijesti, a konačnu odluku o prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje Povjerenstva 
donosi Gradonačelnik.   

Članak 10. 
Sredstva za potpore udrugama u iznosu od 30.000,00 kuna planirana su u 

Proračunu Grada Vrgorca za 2020 godinu., Aktivnost A100008- Financiranje rada 
lovačkih udruga (Pozicija R0178). 
 

Članak 11. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca.  
 
KLASA: 022-06/20-01/12 
URBROJ: 2195/01-08-03-01/13-20-2 
Vrgorac, 03. srpnja 2020. 
 

 
 Gradonačelnik  
 
 Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 

__________________________________ 
 
  

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 06/09, 2/13/, 5/14 i 6/18), članka 7. Pravilnika o financiranju programa, projekata 
i manifestacija od intersa za opće dobro na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno 
glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) gradonačelnik Grada Vrgorca  dana 03. srpnja 2020. 
godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za financiranje programa, projekata i 
manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca za 2020. 

godinu koje provode udruge 
 
 

Članak 1. 
Raspisuje se Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od 

interesa za opće dobro na području grada Vrgorca za 2020. godinu koje provode udruge. 
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Članak 2. 
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:  

- tekst javnog poziva, 
- upute za prijavitelje, 
- obrazac za prijavu – opis aktivnosti, 
- obrazac proračuna – troškovnik aktivnosti, 
- popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 
- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti, 
- obrazac izjave o ispunjavanju svih obveza prema davateljima potpore iz 

prethodnih ugovora, 
- obrazac izjave o partnerstvu-ako je primjenjivo, 
- obrazac ugovora, 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti. 

 
Članak 3. 

Dokumentacija iz članka 2. ove Odluke objavit će se na službenoj web stranici 
Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr) i službenoj web stranici  Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 4. 

 Udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za financiranje 
sljedećih aktivnosti:   
 
Socijalna skrb 

- senzibiliziranje društva i podrška invalidnim osobama,   

- poticanje udruživanja, skrb za ostvarenje socijalnih i ekonomskih prava, te 

organizacija društvenih aktivnosti umirovljenika i starijih osoba,   

- organizacija izleta i posjeta umirovljenika i starijih osoba,    

- zatita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, 

starijih i nemoćnih.  

 
  Kultura  i društvene aktivnosti 

- organizacija glazbenih škola, tečajeva, radionica,   

- organizacija koncerata, gostovanja,   

- poticanje likovnog amaterizma, 

- organizacija likovnih susreta, izložbi   

- zaštita okoliša i prirode, očuvanje kulturne baštine, 

- očuvanje tradicije i običaja, 

- tradicionalne manifestacije. 

Članak 5. 
 Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 
110.000,00 kuna. 

http://www.vrgorac.hr/
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- za socijalnu skrb -  20.000,00 kn, okvirni broj udruga je 3 minimalan iznos 

donacije 1.000,00 kn, a maksimalan 20.000,00 kn;   

- za kulturu i društvene aktivnosti - 40.000,00 kn, okvirni broj udruga je 8, 

minimalan iznos donacije 1.000,00 kn, a maksimalan 10.000,00 kn;   

  
Članak 6. 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo jednu prijavu.  
Svaki prijavitelj može sklopiti samo jedan ugovor u okviru ovog Javnog poziva. 

 
Članak 7. 

Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave. 
 

Članak 8. 
Prijava na Javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca  

 
 

Članak 9. 
Pristigle prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo JUO te će na prijedlog 

Povjerenstva Gradonačelnik donijeti odluku o odobravanju financijske potpore. 
Odluka iz prethodnog stavka mora se donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana 

zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete, a ista će biti objavljena na službenoj web 
stranici Grada Vrgorca. 
 Grad Vrgorac i udruga kojoj je odobrena financijska potpora sklopit će ugovor 
sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekat i manifestacija od interesa za 
opće dobro na području grada Vrgorca. Podnositelji prijava čije su prijave odbijene 
mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana 
od dana primitka obavijesti, a konačnu odluku o prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje 
Povjerenstva donosi Gradonačelnik.   

Članak 10. 
Sredstva za potpore udrugama u iznosu od 60.000,00 kuna planirana su u 

Proračunu Grada Vrgorca za 2020 godinu., Aktivnost A100007- Financiranje ostalih 
organizacija i udruga (Pozicija R0083-1). 
 

Članak 11. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 
 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca.  
 
KLASA: 022-06/20-01/13 
URBROJ: 2195/01-08-03-01/13-20-2 
Vrgorac, 03. srpnja 2020. 
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 Gradonačelnik  
 Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
 

__________________________________ 
 
 
Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, 
broj 06/09, 2/13/, 5/14 i 6/18), članka 7. Pravilnika o financiranju programa, projekata 
i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca („Vjesnik“ – 
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) gradonačelnik Grada Vrgorca  dana 03. 
srpnja 2020. godine, donosi 
 
 

O D L U K U 
o raspisivanju i provedbi Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za 

financiranje programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih osoba Katoličke 
crkve na području grada Vrgorca za 2020. godinu  

 
 

Članak 1. 
Raspisuje se Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje 

programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih osoba Katoličke crkve na području 
grada Vrgorca za 2020. godinu. 

 
 

Članak 2. 
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:  

- tekst javnog poziva, 
- upute za prijavitelje, 
- obrazac za prijavu – opis aktivnosti, 
- obrazac proračuna – troškovnik aktivnosti, 
- popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu, 
- obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja aktivnosti, 
- obrazac izjave o ispunjavanju svih obveza prema davateljima potpore iz 

prethodnih ugovora, 
- obrazac izjave o partnerstvu-ako je primjenjivo, 
- obrazav ugovora, 
- obrazac opisnog izvještaja provedbe aktivnosti, 
- obrazac financijskog izvještaja provedbe aktivnosti. 
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Članak 3. 
Dokumentacija iz članka 2. ove Odluke objavit će se na službenoj web stranici 

Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr) i na službenoj web stranici Ureda za udruge Vlade 
Republike Hrvatske. 

 
Članak 4. 

 Udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za financiranje 
sljedećih aktivnosti:   
 

- obnova, izgradnja i opremanje sakralnih objekata, 
- radovi na uređenju nepokretne imovine u sakralnim objektima, 
- ishođenje dokumentacije za početak radova, 
- uređenje okoliša oko sakralnog objekta, 
- nabavka opreme, 
- donacije i sponzorstva, 
- obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, 
-  organiziranje susreta i drugih manifestacija.  

 
Članak 5. 

 Ukupan iznos raspoloživih sredstava za provedbu ovog Javnog poziva iznosi 
30.000,00 kuna. 
 Raspon sredstava namijenjenih za financiranje pojedine aktivnosti iznosi od 
1.000,00 do 10.000,00 kuna. 
 Očekivani broj aktivnosti koje će se ugovoriti za financiranje: 5. 

  
Članak 6. 

Udruge koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv mogu podnijeti samo jednu prijavu.  
Svaki prijavitelj može sklopiti samo jedan ugovor u okviru ovog Javnog poziva. 

 
 

Članak 7. 
Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave. 
 

Članak 8. 
Prijava na Javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca  

 
Članak 9. 

Pristigle prijave na Javni poziv razmatrat će Povjerenstvo JUO te će na prijedlog 
Povjerenstva Gradonačelnik donijeti odluku o odobravanju financijske potpore. 

Odluka iz prethodnog stavka mora se donijeti najkasnije u roku 30 dana od dana 
zaprimanja prijave koja ispunjava uvjete, a ista će biti objavljena na službenoj web 
stranici Grada Vrgorca. 
 Grad Vrgorac i udruga kojoj je odobrena financijska potpora sklopit će ugovor 
sukladno Pravilniku o financiranju programa, projekat i manifestacija od interesa za 
opće dobro na području grada Vrgorca. Podnositelji prijava čije su prijave odbijene 

http://www.vrgorac.hr/


     

     

 
 
 

Vrgorac, 14. srpnja 2020.  

 

V J E S N I K 
Službeno glasilo Grada Vrgorca 

broj 28/20 

 

 
13 

mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu Jedinstvenog upravnog odjela u roku od 8 dana 
od dana primitka obavijesti, a konačnu odluku o prigovoru, uzimajući u obzir mišljenje 
Povjerenstva donosi Gradonačelnik.   

Članak 10. 
Sredstva za potpore udrugama u iznosu od 30.000,00 kuna planirana su u 

Proračunu Grada Vrgorca za 2020 godinu., Aktivnost A100009- Financiranje vjerskih 
zajednica (Pozicija R0197). 
 

Članak 11. 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca. 
 

 
Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Vjesniku“ – 
službenom glasilu Grada Vrgorca.  
 
KLASA: 022-06/20-01/15 
URBROJ: 2195/01-08-03-01/13-20-2 
Vrgorac, 03. srpnja 2020. 

 
 Gradonačelnik  
 
 Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 

______________________________ 
 


