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Na temelju članka 6. stavak 1., Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj
125/11 i 64/15), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 6/09,
2/13 , 5/14 i 6/18) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca broj 4/12, 5/12 , 1/13, 2/14 i 3/14), Gradonačelnik Grada Vrgorca dana 18. listopada
2018. godine donosi
ODLUKU
O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
KOJI SU U VLASNIŠTVU GRADA VRGORCA
I.
Poslovni prostori u Vrgorcu:
1. Ulica Hrvatskih velikana 2, prizemlje, površine 50,00 m² za početni iznos mjesečne zakupnine od
5,00 kn/m². Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje uredske djelatnosti;
2. Ulica Hrvatskih velikana 2, prizemlje, površine 20,00 m² za početni iznos mjesečne zakupnine od
5,00 kn/m². Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje uredske djelatnosti;
3. Ulica Hrvatskih velikana 2, prizemlje, površine 10,00 m² za početni iznos mjesečne zakupnine od
5,00 kn/m². Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje uredske djelatnosti;
II.
Vrijeme zakupa iznosi 5 (pet) godina.
III.
Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora iz točke I. Odluke objavit će se na oglasnoj ploči Grada
Vrgorca i na službenoj internetskoj stranici Grada Vrgorca, a obavijest o objavi natječaja oglasit će se u
dnevnom tisku „24 sata“.
IV.
Po stupanju na snagu ove Odluke gradonačelnik će posebnim Rješenjem imenovati Povjerenstvo za
provedbu Natječaja.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ - službenom glasilu Grada Vrgorca.
KLASA:372-03/18-01/04
URBROJ:2195/01-08-04/17-18-01
Vrgorac, 18. listopada 2018.

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag. ing. aedif.

_______________________________________________
Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj
6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i članka 9. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 19/17), Gradonačelnik Grada Vrgorca dana 18. listopada
2018. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja za prodaju građevinskog
zemljišta za stambenu izgradnju na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju građevinskog zemljišta za
stambenu izgradnju na području Grada Vrgorca u vlasništvu Grada Vrgorca.
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Članak 2.
U Povjerenstvo iz članka 1. Ove Odluke imenuje se:
- Paula Bagarić, ing.građ., predsjednica
- Vojko Pervan, dipl.iur.
- Petar Erceg, član
Članak 3.
Povjerenstvo obavlja poslove prikupljanja i otvaranja ponuda, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda,
pribavlja dokumentaciju o nekretnini, izrađuje nacrte odluka i ugovore te dostavlja prijedlog s
dokumentacijom gradonačelniku koji će odlučiti o prijedlogu ili Gradskom vijeću, ako je ono nadležno za
donošenje odluke.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ službenom glasilu Grada Vrgorca.

KLASA: 022-06/18-01/53
URBROJ: 2195/01-08-04/10-18-1
Vrgorac, 18. listopada 2018.
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, 137/15 i 123/17), članka 47.
Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), i članka
5. Odluke o sufinanciranju dijela troškova premije osiguranja u poljoprivredi na području Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 24/18), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 18.
listopada 2018. godine donosi
PRAVILNIK
o postupku dodjele sredstava potpore za
Mjeru 2. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Grada Vrgorca
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji, popis potrebne dokumentacije za obradu zahtjeva, te
postupak dodjele potpore male vrijednosti za Mjeru 2. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, iz Programa
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Vrgorca (2017. – 2020.) od mogućih šteta u
poljoprivrednoj proizvodnji grada Vrgorca.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje iz članka 1. ovog Pravilnika mogu ostvariti pravne i fizičke osobe koje su u
svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta i ukoliko su komercijalna
poljoprivredna gospodarstva (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga, trgovačko društvo)
u smislu Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon)
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prema Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
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Članak 3.
Pravo na sufinanciranje iz članka 1. Ovog Pravilnika ostvaruje se za konvencionalnu i ekološku
biljnu i stočarsku proizvodnju.
Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj ili član upisan u
Upisnik.
Članak 4.
U smislu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Polica osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju između osiguravatelja i
ugovaratelja osiguranja;
Skupna polica osiguranja je polica osiguranja putem koje jedan ugovaratelj osiguranja plaća
premiju osiguranja za više od jednog osiguranika;
Prelazne police osiguranja su police osiguranja koje su sklopljene na način da se
osiguravateljsko razdoblje proteže u dvije kalendarske godine;
Ugovaratelj osiguranja je fizička ili pravna osoba koja plaća premiju po polici osiguranja;
Osiguravatelj, odnosno osiguravajuće društvo je pravna osoba koja je registrirana i bavi se
djelatnošću osiguranja u smislu Zakona o osiguranju („Narodne novine“ broj 46/97);
Osiguranik je fizička ili pravna osoba čija se imovina osigurava;
Osiguravateljsko razdoblje je razdoblje osiguranja na koje je sklopljena polica osiguranja,
odnosno vrijeme pokrića rizika od datuma početka do datuma isteka osiguranja;
Osigurani rizik je štetni događaj koji je prema uvjetima osiguranja pokriven zaključenom
policom osiguranja;
Premija je novčani iznos koji ugovaratelj osiguranja plaća po sklopljenoj polici osiguranja ;
Ukupna premija osiguranja je iznos premije osiguranja koju plaća ugovaratelj osiguranja nakon
obračuna popusta koje daje pojedino osiguravajuće društvo;
Svota osiguranja je ugovorena vrijednost predmeta osiguranja;
Predmet osiguranja je vrsta usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, vrsta životinje u
smislu članka 3. ovog Pravilnika;
Ugovor o osiguranju je akt o pravnom poslu kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje platiti
premiju osiguranja, a osiguravatelj preuzima obvezu isplate naknade ili ugovorene svote u
slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili trećoj osobi.

Članak 5.
Za osiguranje proizvodnje iz članka 1. ovog Pravilnika Grad Vrgorac sudjeluje u pokriću troškova
premije osiguranja na način da osiguraniku po jednoj polici osiguranja plati do 25% troška zaračunate
ukupne premije osiguranja, odnosno plaćene premije po skupnoj polici osiguranja, bez obzira na
osigurani
rizik
za
koji
je
sklopljena
polica
osiguranja.
Sufinanciranje osiguranja proizvodnje iz stavka 1. ovog članka jest novčani iznos koji se ostvaruje
nakon cjelovite isplate ugovorene ukupne premije osiguranja po pojedinoj polici osiguranja, odnosno
plaćene
premije
po
skupnoj
polici
osiguranja.
Maksimalan iznos po uplaćenoj premiji za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po
pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik iznosi 10.000,00 kuna.
Pri osiguranju proizvodnje na višegodišnje trajanje, osiguranik ima pravo na pokriće troška
premije samo po jednogodišnjem osiguravateljskom razdoblju iu uz prilog zato odgovarajuće police
osiguranja.

II.

OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE

Članak 6.
Za ostvarivanje prava na sufinanciranje iz članka 5. ovog Pravilnika, osiguranik podnosi
Zahtjev Gradu Vrgorcu, Jedinstvenom upravnom odjelu.
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Zahtjev se podnosi u razdoblju utvrđenom u Javnom pozivu na obrascu broj 1. (ZAHTJEV ZA
SUFINANCIRANJE PREMIJA OSIGURANJA) koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Pravilnika.
Zahtjev za prijelazne police osiguranja podnosi se na način iz stavka 2. ovog članka, a odnosi se
samo na jednu godinu.
Uz Zahtjev s obračunom potpore iz stavka 1. ovog članka osiguranik prilaže:
1. Policu osiguranja u originalu ili po javnom bilježniku ovjerenu presliku,
2. Presliku računa i dokaz o uplati premije osiguranja za tekuću godinu ,
3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i dokaz da je komercijalno
poljoprivredno gospodarstvo,
4. Presliku osobne iskaznice, odnosno za obrt presliku obrtnice, a za trgovačko društvo presliku
rješenja o upisu u sudski registar,
5. OIB i broj IBAN - računa na koji će sredstva biti uplaćena.
6. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Vrgorcu po bilo kojoj osnovi
(komunalna naknada, komunalni doprinos …….).
7. Dokaz (Potvrdu) da nemaju dugovanja prema poduzeću Komunalno d.o.o. Vrgorac ,
8. Dokaz (Potvrdu) da nemaju dugovanja prema poduzeću Gradska čistoća i usluge d.o.o.
Vrgorac,
9. Popunjenu izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom
prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine sukladno Uredbi de minimis.
Polica osiguranja mora biti potpisana i ovjerena od strane osiguravatelja i ugovaratelja osiguranja te
trebaju jasno biti naznačeni sljedeći podaci:
- broj police,
- ugovorne strane , odnosno ugovaratelj i osiguravatelj i njihovo sjedište,
- osiguranik i njegovo sjedište odnosno adresa stanovanja,
- pojedinačno navedeni rizik obuhvaćen osiguranjem,
- osiguravateljsko razdoblje na koje je sklopljena polica osiguranja,
- predmet osiguranja,
- osigurana površina, odnosno kilogram, broj grla,
- urod (po jedinici površine), odnosno broj komada ili kilograma,
- cijena po jedinici: kilogram, grlo,
- svota osiguranja,
- premijska stopa u %, iznos premije osiguranja,
- pojedinačna naznaka primijenjenih popusta i iznos popusta (ukoliko postoje),
- ukupna premija osiguranja i
- datum zaključivanja police.
U slučaju kada je osiguranik svoju proizvodnju osigurao putem skupne police osiguranja uz zahtjev iz
stavka 2. ovog članka prilaže se :
1. preslika skupne police osiguranja i
2. potvrda osiguravajućeg društva ovjerena od strane ugovaratelja skupne police.
Članak 7.
Sufinanciranje premije osiguranja provodit će se na temelju Javnog poziva kojeg raspisuje
Povjerenstvo za obradu zahtjeva za potporu premije osiguranja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a
obavijest i tekst Javnog poziva objavit će se na oglasnoj ploči gradske uprave Grada Vrgorca (prizemlje)
i na službenoj Internet stranici Grada Vrgorca www.vrgorac.hr.
Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu.
Za police osiguranja zaključene u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine zahtjev
se podnosi po objavljenom natječaju za tekuću godinu.
Za police osiguranja zaključene nakon 31. listopada tekuće godine zahtjevi se podnose sljedeće
godine.
Po primitku zahtjeva Jedinstveni upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu koje
utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva iz članka 6. ovog Pravilnika.
Zahtjevi podnijeti od osoba (fizičkih i pravnih) koji nisu podmirili financijske obveze prema
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Gradu, te nepotpuni zahtjevi i zahtjevi koji su podnijeti izvan roka neće se uzeti u razmatranje.
Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste za sufinanciranje premije osiguranja nakon isteka roka iz
Javnog poziva i na temelju ovog Pravilnika, te isti dostavlja gradonačelniku radi donošenja odluke o
isplati sredstava.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnika.

Članak 8.
Korisnik sredstava podnošenjem Zahtjeva prihvaća sve odredbe i uvjete iz ovog

Članak 9.
Ovaj Pravilnik objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
KLASA: 022-06/18-01/52
URBROJ: 2195/01-8-04/17-18-2
Vrgorac, 18. listopada 2018.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif
_______________________________________________
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
službeni list RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca ( „Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 22. kolovoza 2018. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju nabave školske opreme učenicima od I. do IV. razreda osnovnih škola
s područja grada Vrgorca za školsku 2018./2019. godinu
Članak 1.
Grad Vrgorac sufinancirati će nabavu školske opreme učenicima od I. do IV. razreda osnovnih
škola s područja grada Vrgorca za školsku 2018/2019. godinu.
Sredstva za sufinanciranje nabave školske opreme osigurana su u Proračunu Grada Vrgorca za
2018. godinu.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje nabave školske opreme iz članka 1. ove Odluke ostvaruju roditelji učenika
osnovnih škola s područja grada Vrgorca u iznosu do 300,00 kuna.
Članak 3.
Za ostvarivanje prava iz članka 2. ove Odluke roditelji su dužni podnijeti zahtjev za sufinanciranje
nabave školske opreme učenicima od I. do IV. razreda osnovnih škola s područja grada Vrgorca za školsku
2018./2019. godinu i priložiti:
-

presliku osobne iskaznice (roditelja koji podnosi zahtjev),
dokaz o kupnji školske opreme (preslika računa),
potvrdu o redovitom školovanju učenika s podatkom koji razred pohađa,
IBAN račun za uplatu,/IBAN zaštićenog računa/,
OIB primatelja na čiji se račun uplaćuju sredstva.
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Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrgorca,
osobno predajom na pisarnici Grada Vrgorca, u razdoblju od 04. rujna do 30. rujna 2018. godine.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti osobno u Gradskoj upravi Grada Vrgorca (soba br. 7., I. kat) ili
na službenoj web stranici Grada Vrgorca: www.vrgorac.hr
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ –službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 022-06/18-01/40
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-18-1
Gradonačelnik
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
_______________________________________________
Na temelju članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13,
5/14 i 6/18), u predmetu potpora u visokom obrazovanju, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 08.
listopada 2018. godine donosi
ODLUKU
o odobravanju novčanih potpora
u visokom obrazovanju
Članak 1.
U svrhu poticanja razvoja društveno-gospodarskih resursa jačanjem ljudskih kapaciteta na
području Grada Vrgorca putem mjera poboljšanja studentskog standarda kroz visokoobrazovne ustanove
predviđene na poziciji R0179 „Nagrade za diplomske i doktorske radove“ Proračuna Grada Vrgorca za
2018. godinu, ovim se odobrava provedba postupka pozivanja i dodjele potpora zainteresiranim
građanima koji obrane svoje završne radove u dijelu sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske za
2017./2018. akademsku godinu.
Članak 2.
Pravo na potporu iz točke 1. Ove Odluke imaju redovni studenti s prebivalištem na području grada
Vrgorca posljednjih pet godina, a koji do 21. prosinca 2018. godine obranom rada završavaju
a)
Sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij obranom magistarskog
(diplomskog) rada kada se stječe akademsko zvanje magistra ili stručni naziv stručni specijalist odnosno
b)
Poslijediplomski sveučilišni studij obranom doktorskog rada kada se stječe zvanje doktora
znanosti/umjetnosti ili sveučilišni specijalist.
Članak 3.
Radovi moraju biti sastavni dio redovnog programa akademske 2017./2018. godine kao završne
godine odgovarajuće razine studija, a tema rada, bez obzira iz kojeg je znastvenog područja, izričito se
odnosi na stanovništvo, prostor, materijalna dobra, pojave, događanja i druga društvena i gospodarska
pitanja koja su prvenstveno vezana uz Grad Vrgorac.
Članak 4.
Ova Odluka se kao poziv objavljuje na oglasoj ploči i službenim internetskim stranicama Grada
Vrgorca po svom stupanju na snagu te se zahtjevi po istom mogu podnositi do zaključno s danom 21.
prosinca 2018. godine.
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Članak 5.
Uz zahtjev za dodjelu otpore potrebno je dostaviti preslik rada, potvrdu obrazovne institucije o
njegovoj obrani, preslik indeksa/diplome, uvjerenje o prebivalištu, preslik osobne iskaznice i IBAN računa.
Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici na kojima stoji adresa podnositelja te naznaka: „Zahtjev –
potpore za završne radove“. Zahtjevi se podnose na adresu: Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8., 21276 Vrgorac,
ili osobno u uredovno vrijeme.
Članak 6.
Potpore se odobravaju u iznosima do najviše 1.500,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1.
podstavku a), odnosno najviše do 3.000,00 kuna za rad naveden u članku 2. stavku 1., podstavku b) ove
Odluke, što zavisi o broju podnositelja zahtjeva na dan isteka prijavnog roka u odnosu na ukupno
planirana sredstva gradskog proračuna za predmetnu namjenu.
Članak 7.
Ako u provedbi postupka ove Odluke nastupe okolnosti koje njome nisu predviđene pa priječe
urednu provedbu, gardonačelnik Grada Vrgorca zadržava pravo istu izmijeniti ili dopuniti ili je potpuno
ukinuti bez bilo kakvih obveza prema podnositeljima zahtjeva za potporu.
Članak 8.
Potpore se isplaćuju putem Odsjeka za financije i društvene djelatnosti Grada Vrgorca na temelju
naloga za isplatu koje donosi gradonačelnik Grada Vrgorca.
Članak 9.
Ovu Odluku provodi Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa:600-01/18-01/02
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-18-1
Vrgorac, 08. listopada 2018.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
_______________________________________________
Na temelju članka 141. stavak 1. alineja 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(„Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86,12, 94/13, 152/14, 2/97, 3/99,
7/17 i 68/18) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/09,
2/13, 5/14 i 6/18) ) gradonačelnik Grada Vrgorca dana 10. listopada 2018. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednje škole
za školsku 2018./2019. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja prijevoza redovitih učenika
srednje škole Tina Ujevića Vrgorac za školsku 2018./2019. godinu.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednje škole Tina Ujevića Vrgorca imaju svi redoviti
učenici sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog
prijevoza redovih učenika srednjih škola za školsku 2018./2019. godinu (“Narodne novine“ broj 76/18)
(nastavno: Odluka Vlade).
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 22. listopada 2018.

VJESNIK - broj 24/18

Članak 3.
Grad Vrgorac će u školskoj 2018./2019. godini sufinancirati javni prijevoz redovitih učenika
srednje škole Tina Ujevića Vrgorac u iznosu od 15% posto od važeće ukupne cijene mjesečne karte za
određenu relaciju, prema cijeniku Vlade RH.
Članak 4.
Pravo iz članka 2. i 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputama Ministarstva
znanosti i obrazovanja.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke bit će uplaćena ovlaštenom prijevozniku temeljem računa
ispostavljenog nakon provedenog postupka uređenog Uputama iz članka 4. ove Odluke.
Sufinanciranje, te ostala prava i obveze koje proističu iz sufinanciranja prijevoza redovitih
učenika srednje škole regulirat će se ugovorom s ovlaštenim prijevoznikom.
Članak 6.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Grada Vrgorca za 2018. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ – službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa:602-03/18-01/02
Urbroj:2195/01-08-03-01/13-18-3
Vrgorac, 10. listopada 2018.
Gradonačelnik
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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