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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), 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: 2195/01-08-03-01/13-20-10 od 28. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada 
Vrgorca dana 29. rujna  2020. godine, d o n o s i 
 
 

O D L U K U  
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 udruzi koja je podnijela prijavu 

na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora 
udrugama za 2020. godinu (zaključno s danom 28.09.2020. godine), 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-
03-01/13-20-10,  od 28. rujna 2020. godine. 
 

Članak 2. 
Za provođenje ove Odluke Grad Vrgorac je osigurao sredstva u svom  Proračunu 

za 2020. godinu . 
 

Članak 3. 
Ovom Odlukom dodjeljuju se sredstva Sindikatu umirovljenika Hrvatske – podružnica 

Vrgorac,  kako je navedeno u tablici koja je prilog ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Grad Vrgorac će s Udrugom iz članka 3. ove Odluke, kojoj 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. 
 
         G R A D O N A Č E L N I K  
 
        Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
 
Klasa: 007-02/20-01/10 
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-20-11 
Vrgorac, 29. rujna 2020. 
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Red.
broj 

 
Naziv prijavitelja 

 
Kategorija/p

odručje 
prijave 

 
OIB 

Ukupan iznos 
traženih 

sredstava 

Ukupan iznos 
financiranja 

Broj bodova 

1. Sindikat umirovljenika 
Hrvatske – podružnica 
Vrgorac 

Socijalna skrb 68205802695 5.000,00 5.000,00 85 
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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), članka 29., stavak 1. 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 28. kolovoza  2020. godine, d o n o s i 

 
O D L U K U 

o preraspodjeli sredstava predviđenih za financiranje  
udruga i vjerskih organizacija/ Pravnih osoba Katoličke crkve 

na području Grada Vrgorca za 2020. godinu 
 

Članak 1. 
 Financijska sredstva koja su bila planirana temeljem raspisanih Javnih poziva za financiranje 
udruga  i vjerskih zajednica/Pravnih osoba Katoličke crkve Grada Vrgorca za 2020 godinu, a nisu u 
cijelosti utrošena, preraspoređuju se na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jedokratnih 
financijskih potpora udrugama na području grada Vrgorca za 2020. godinu koji traje do isteka 
financijske omotnice. 
 

Članak 2. 
 Financijska sredstva koja se preraspoređuju na Javni poziv iz članka 1.  ove Odluke iznose 
ukupno 34.000,00 kuna. 
  
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih 
osoba Katoličke crkve na području Grada Vrgorca za 2020. godinu  

- Predviđeno 30.000,00 kn...........................utrošeno 20.000,00 kn 

- Preraspoređuju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn 

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

- Predviđeno 60.000,00 kn...........................utrošeno 46.000,00 kn 

- Preraspoređuju se sredstva u iznosu od 14.000,00 kn 

 
Javni poziv za financiranje programa/projekata razvoja lovstva na području Grada Vrgorca za 2020. 
godinu. 

- Predviđeno 30.000,00 kn...........................utrošeno 20.000,00 kn 

- Preraspoređuju se sredstva u iznosu od 10.000,00 kn 

 
 Financijska sredstva koja se mogu dodijeliti temeljem Javnog poziva iz članka 1. ove Odluke 
iznose ukupno 44.000,00 kn. 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka će se objaviti u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web 
stanici Grada Vrgorca. 
 
Klasa:007-02/20-01/10                           GRADONAČELNIK 
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-20-8    Ante Pranić, mag.ing.aedif. 
Vrgorac: 28. kolovoza 2020.    
 

 
__________________________________ 


