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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj
6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), članka 32. Pravilnika o financiranju programa, projekata i
manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca, broj 3/18) i Mišljenja Jedinstvenog upravnog odjela, KLASA: 007-02/20-01/08,
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-14 od 03. rujna 2020. godine, a odlučujući po Prigovoru
Matice umirovljenika Vrgorca od 02. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 03.
rujna 2020. godine, d o n o s i

ISPRAVAK
Odluke o dodjeli sredstava
temeljem provedenog 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.
U Odluci o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje
programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca za
2020. godinu koje provode udruge, odnosno u tablici koja je sastavni dio iste potrebno je
napraviti slijedeće ispravke:
-

U nazivu udruge „SINDIKAT UMIROVLJENIKA VRGORAC“ riječ „SINDIKAT“ zamjenjuje
se sa riječi „MATICA“ te naziv udruge sada glasi „MATICA UMIROVLJENIKA
VRGORAC“.
U tablici pod nazivom OIB, brojke „68205802695“ zamjenjuju se brojkama
„77270644120“.

Članak 2.
Svi ostali podatci ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Ovaj Ispravak Odluke objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na
službenoj web stranici Grada Vrgorca.
Klasa:007-02/20-01/08
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-15
Vrgorac, 03. rujna 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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Grad Vrgorac

Red.b
roj
1.

Naziv prijavitelja
Matica
umirovljenika
Vrgorac

Kategorija/po
dručje prijave
Socijalna skrb

Vrgorac, 14. rujna 2020.

OIB
77270644120

Naziv programa
„Putujmo, rekreirajmo
i družimo se“

VJESNIK - broj 33/20

Ukupan iznos
traženih
sredstava
18.000,00

Ukupan iznos
financiranja

Broj
bodova

6.000,00

70

_______________________________________________
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

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
ODLUKA
o izmjenama Odluke o davanju na korištenje gradskog prostora, u vlasništvu Grada Vrgorca,
na adresi Pod Glavicom 2., 21276 Vrgorac
Članak 1.
U Odluci o davanju na korištenje gradskog prostora, u vlasništvu Grada Vrgorca, na adresi Pod
Glavicom 2., 21276 Vrgorac („Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 7/20) članak 2. mjenja se i glasi:

„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 WC-a, ured broj 1., sveukupne korisne površine od 78 m².
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa:022-06/20-01/20
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-2
Vrgorac, 11. rujna 2020. godine

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
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

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 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA
MAKARSKA , OIB: 73672152817, Antuna Gustava Matoša 1., 21300 Makarska (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 (E1) a koji se sastoji od poslovne prostorije i WC-a, ured broj 2., sveukupne korisne površine 77 m² za
potrebe Hrvatske gorske služba spašavanja Stanica Makarska - Ispostava Vrgorac.
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 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA
SPAŠAVANJA STANICA MAKARSKA.
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.
Članak 5.
S udrugom HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA STANICA MAKARSKA 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 stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa:022-06/20-01/67
Urbroj: 2195/01-08-04/10-20-2
Vrgorac, 11. rujna 2020. godine

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
_______________________________________________
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/07, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-4 od 25.
kolovoza 2020. godine, gradonačelnik grada Vrgorca dana 27. kolovoza 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog poziva
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/ projekata razvoja lovstva na području grada
Vrgorca za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/ projekata razvoja lovstva na području grada Vrgorca za
2020. godinu, a sukladno Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog odjela za pripremu, praćenja
provedbe i vrednovanje rezultata programa i projekata na području grada Vrgorca o otvaranju, pregledu i
ocjeni prijava, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/07, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-4 od 25.
kolovoza 2020. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2020. godinu .
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na udruge kako je navedeno u tablici koja je prilog
ove Odluke.
Članak 4.
Grad Vrgorac će s Udrugama iz članka 3. ove Odluke, kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web stranici
Grada Vrgorca.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
Klasa: 007-02/20-01/07
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-5
Vrgorac, 27. kolovoza 2020.

_______________________________________________
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Grad Vrgorac

Red.
broj
1.
2.

Naziv prijavitelja
Lovačka udruga
„Matokit“
Lovačka udruga
„Gradina“ Dragljane

Adresa
Prapatnice 40.,
21276 Vrgorac
Dragljane 39.,
21275
Dragljane

Vrgorac, 14. rujna 2020.

OIB

Naziv programa

86354275074 „Matokit 2020.“
81370868924 “Sufinanciranje udruga“

VJESNIK - broj 33/20

Ukupan iznos
traženih
sredstava
10.000,00

Ukupan iznos
financiranja

Broj
bodova

10.000,00

80

17.325,00

10.000,00

78

_______________________________________________
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/08, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-11 od 25.
kolovoza 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. kolovoza 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog 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.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv
za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca za
2020. godinu, a sukladno Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog odjela za pripremu, praćenja
provedbe i vrednovanje rezultata programa i projekata na području grada Vrgorca o otvaranju, pregledu i
ocjeni prijava, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/08, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-11, od 25.
kolovoza 2020. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2020. godinu .
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na udruge kako je navedeno u tablici koja je prilog
ove Odluke.
Članak 4.
Grad Vrgorac će s Udrugama iz članka 3. ove Odluke, kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web stranici
Grada Vrgorca.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
Klasa: 007-02/20-01/08
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-12
Vrgorac, 27. kolovoza 2020.
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Grad Vrgorac

Red.b
roj
1.

Red.b
roj

Naziv prijavitelja
Sindikat
umirovljenika
Vrgorac

Naziv prijavitelja

Kategorija/po
dručje prijave
Socijalna skrb

Vrgorac, 14. rujna 2020.

OIB
68205802695

Kategorija/po
dručje prijave
Kultura

OIB
13667290549

Naziv programa
„Putujmo, rekreirajmo i
družimo se“

Naziv programa

1.

Društvo prijatelja
vrgorske starine

2.
3.

KUD „Dusina“
Pučki pjevači župe
Dusina

Kultura
Kultura

47556063192
04443912881

4.

Likovna udruga
Vrgorac „ARS“
Zavičajno društvo
„Veliki Godinj“

Kultura

43107205667

„330.obljetnica
oslobođenja Vrgorca od
Osmanlija (1690.-2020.)
– prigodna tiskana
publikacija
„Plesom baštine“
„Očuvanje tradicijskog
načina pjevanja, kao i
očuvanje kulturnog
identiteta“
Likovna radionica „Ars“

Kultura

84001339938

„Krov baštine“

5.

VJESNIK - broj 33/20

Ukupan iznos
traženih
sredstava
18.000,00

Ukupan iznos
financiranja

Broj
bodova

6.000,00

70

Ukupan iznos
traženih
sredstava
10.000,00

Ukupan iznos
financiranja

Broj
bodova

10.000,00

92

42.400,00
31.800,00

9.000,00
7.000,00

87
83

18.000,00

7.000,00

82

8.000,00

7.000,00

80

__________________________________________________
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/09, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-4 od 25.
kolovoza 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. kolovoza 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog poziva
za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih osoba Katoličke crkve na području
grada Vrgorca u 2020. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva pravnim osobama Katoličke crkve koje su podnijele
prijavu na Javni poziv za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih osoba Katoličke crkve
na području grada Vrgorca za 2020. godinu, a sukladno Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog
odjela za pripremu, praćenja provedbe i vrednovanje rezultata programa i projekata na području grada
Vrgorca o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava, brojčane oznake, Klasa:007-02/20-01/09, Urbroj:2195/0108-03-01/13-20-4, od 25. kolovoza 2020. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2020. godinu .
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na pravne osobe Katoličke crkve kako je navedeno u
tablici koja je prilog ove Odluke.
Članak 4.
Grad Vrgorac će s pravnim osobama Katoličke crkve iz članka 3. ove Odluke, kojima su odobrena
financijska sredstva sklopiti Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web stranici
Grada Vrgorca.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
Klasa: 007-02/20-01/09
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-5
Vrgorac, 27. kolovoza 2020.
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Grad Vrgorac

Red.b
roj
1.
2.

Naziv prijavitelja
Župa navještenja
BDM Vrgorac
Župa sv.Mihovila
Arkanđela u Ravču

Vrgorac, 14. rujna 2020.

OIB

Naziv programa

96707785193

Restauracija ulaznih vrata

7607552773

Kupnja klima uređaja u
župnoj crkvi sv. Jure u
Kokorićima

VJESNIK - broj 33/20

Ukupan
iznos
traženih
sredstava
10.000,00

Ukupan iznos
financiranja

Broj bodova

10.000,00

58

17.325,00

10.000,00

58

_____________________________________________________
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), članka 28. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće
dobro na području Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/18) i Zapisnika o
otvaranju, pregledu i ocjeni prijava KLASA: 007-02/20-01/10, Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-6 od 25.
kolovoza 2020. godine, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 28. kolovoza 2020. godine, d o n o s i
ODLUKU
o dodjeli sredstava temeljem provedenog Javnog poziva
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska sredstva udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv
za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu, a sukladno
Zapisniku Povjerenstva Jedinstvenog upravnog odjela za pripremu, praćenja provedbe i vrednovanje
rezultata programa i projekata na području grada Vrgorca o otvaranju, pregledu i ocjeni prijava, brojčane
oznake, Klasa:007-02/20-01/10, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-6, od 25. kolovoza 2020. godine.
Članak 2.
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom Proračunu za 2020. godinu .
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se na udruge kako je navedeno u tablici koja je prilog
ove Odluke.
Članak 4.
Grad Vrgorac će s Udrugama iz članka 3. ove Odluke, kojima su odobrena financijska sredstva sklopiti
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava, kojim će se regulirati međusobni odnosi.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web stranici
Grada Vrgorca.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
Klasa: 007-02/20-01/10
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-7
Vrgorac, 28. kolovoza 2020.
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Grad Vrgorac

Red.b
roj
1.
2.
3.
4.

Naziv prijavitelja
Zajednica pape Ivana XXIII
Matica umirovljenika
Vrgorac
KUD „Dusina“
Udruga za očuvanje
tradicije i kulturne baštine
Potpolje“

Kategorija/po
dručje prijave
Socijalna skrb
Socijalna skrb
Kultura
Zaštita okoliša i
održivi razvoj

Vrgorac, 14. rujna 2020.

VJESNIK - broj 33/20

Ukupan iznos
traženih sredstava

Ukupan iznos
financiranja

Broj bodova

22123929827
77270644120

5.000,00
4.000,00

5.000,00
4.000,00

92
89

47556063192
48307945663

1.200,00
10.000,00

1.200,00
5.000,00

86
85

OIB
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