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VJESNIK - broj 22/21

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09,
2/13, 5/14, 6/18, 8/19 i 5/21), članka 7. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata
grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 26/17, 26/18 i 25/19) i Prijedloga
privatnih i javnih poslovnih subjekata s područja grada Vrgorca, gradonačelnik Grada Vrgorca,
dana 10. prosinca 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja
na području grada Vrgorca za razdoblje 2020. – 2025. godine
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Grada Vrgorca za razdoblje 2020.
– 2025. godine („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 3/21) u članku 1,
Pod naslovom „Trogodišnji srednjoškolski program“ brišu se zanimanja
„Mesar“ i „Prodavač“ a dodaju se zanimanja „Kuhar“ i „Mehaničar/Automehaničar/
Elektromehaničar“.
Pod naslovom „Četverogodišnji srednjoškolski program“ dodaju se zanimanja „Dentalni
asistent“ i „Elektrotehničar“.
Pod naslovom „Sveučilišni studij“ dodaje se zanimanje „Građevinski inženjer".
Članak 2.
Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi i nepromijenjene.
Članak 3.
Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu dan od dana objave
službenom glasilu Grada Vrgorca.

u „Vjesniku“ –

Klasa:604-01/21-01/01
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-21-9
Vrgorac, 10. prosinca 2021.
GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dip.ing.građ.
_______________________________
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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, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20), članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
6/09, 2/13, 5/14, 6/18 i 5/21) i Javnog poziva za dodjelu novčane potpore (Božićnice)
umirovljenicima s područja grada Vrgorca od 25. studenog 2021. godine, gradonačelnik Grada
Vrgorca, dana 14. prosinca 2021. godine, donosi
ODLUKU
o isplati novčane potpore (Božićnice)
umirovljenicima s područja grada Vrgorca za 2021. godinu
Članak 1.
Grad Vrgorac odobrava isplatu novčane potpore (u daljnjem tekstu: Božićnice)
umirovljenicima, koji imaju prebivalište na području grada Vrgorca u neprekidnom trajanju od 6
mjeseci, zaključno s danom podnošenja zahtjeva, a koji ostvaruju mirovinska primanja u iznosu do
1.500,00 kuna
Božićnice se odobravaju svim umirovljenicima koji su podnijeli prijavu u propisanom roku i
ispunili formalne uvjete Javnog poziva objavljenog dana 25. studenog 2021. godine, brojčane
oznake, Klasa:551-01/21-01/01, Urbroj:2195/01-08-03-01/13-21-2.
Članak 2.
Grad Vrgorac dodjeljuje Božićnice umirovljenicima s područja grada Vrgorca koji ostvaruju
mirovinska primanja u iznosu do najviše 1.500,00 kuna, a u sljedećim iznosima:
-

0,01- 500,00 kn ______________________1.000,00 kn potpore
500,01- 1.000,00 kn____________________500,00 kn potpore
1.000,01 – 1.500,00 kn_________________250,00 kn potpore

Članak 3.
Popis umirovljenika koji su ostvarili pravo na isplatu Božićnice nalazi se u privitku ove
Odluke i sastavni je dio iste.
Članak 4.
Grad Vrgorac je za dodjelu Božićnice umirovljenicima predvidio sredstva u ukupnom iznosu
od 100.000,00 kn na poziciji R0260 Proračuna Grada Vrgorca za 2021. godinu.
Članak 5.
Isplata Božićnice izvršit će se putem poštanske uputnice na kućnu adresu korisnika.
Članak 6.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca za realizaciju ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca i na mrežnim
stranicama Grada Vrgorca.
Klasa: 551-01/21-01/01
GRADONAČELNIK
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-21-101
Mile Herceg, dipl.ing.građ.
Vrgorac, 14. prosinca 2021.
_______________________________
Stranica 3 od 4

Grad Vrgorac

Vrgorac, 15. prosinca 2021.

VJESNIK - broj 22/21

Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ –službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09,
2/13, 5/14, 6/18 i 5/21), članka 6. stavka 1. i članka 7. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i
studenata grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 26/17, 26/18 i 25/19)
gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 13. prosinca 2021. godine, d o n o s i
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu stipendija Grada Vrgorca
za školsku/akademsku 2021./2022. godinu
Članak 1.
U školskoj/akademskoj 2021./2022. godini dodijelit će se ukupno 30 stipendija, od toga 24
studentske i 6 učeničkih, koje će biti raspoređene prema kategorijama, i to kako slijedi:
Studentske:
- 9 stipendija za studente temeljem kriterija općeg uspjeha,
- 4 stipendije za studente temeljem kriterija deficitarnosti zanimanja,
- 9 stipendija za studente temeljem kriterija materijalnog statusa,
- 2 stipendije za studente temeljem kriterija sportskih natjecanja.
Učeničke:
- 2 stipendije za učenike temeljem općeg uspjeha,
- 2 stipendije za učenike temeljem materijalnog statusa,
- 1 stipendija za učenike temeljem kriterija deficitarnosti zanimanja,
- 1 stipendija za učenike temeljem kriterija sportskih natjecanja.
Članak 2.
Utvrđuje se iznos stipendije za učenike u visini od 500,00 kuna, a za studente u visini od
750,00 kuna mjesečno.
Članak 3.
Sredstva za stipendije učenika i studenata iz članka 1. ove Odluke osigurana su u Proračunu
Grada Vrgorca za 2022. godinu.
Članak 4.
Javni poziv objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca i na službenoj web
stranici Grada Vrgorca (www.vrgorac.hr), a bit će otvoren 30 dana od dana objave .
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:604-01/21-01/02
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-21-1
Vrgorac, 13. prosinca 2021.

GRADONAČELNIK
Mile Herceg, dipl.ing.građ.
______________________________
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