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Grad Vrgorac

Vrgorac, 17. prosinca 2018.

Na temelju članka 58. stavak 2.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca broj 12/09, 2/13 i 5/14)
objavljuje se

ISPRAVAK
Odluke o komunalnoj naknadi („Vjesnik“
– službeno glasilo Grada Vrgorca broj
26/18) na način da redoslijed članaka
nije ispravno poredan, pa je potrebno
napraviti ispravan redoslijed članaka, ne
mijenjajući tekst akta u bilo kojem
smislu, i to kako slijedi:
„Iza „Članak 9“ stoji „Članak 12“, a
trebao bi stajati „Članak 10“, te se
promijene odnose na sve slijedeće
članke, zaključno sa „Članak 22“.
Klasa: 021-05/18-01/143
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-2
Vrgorac, 17. prosinca 2018.

PROČELNIK
Goran Ćulav, mag.oecc.
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ljubomir Erceg
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Vrgorca broj 06/09, 2/13, 5/14 i 6/18)
gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 17.
prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
izmjeni Odluke o utvrđivanju
osnovice i koeficijenata za obračun
plaća zaposlenih u javnim
ustanovama Grada Vrgorca
1. U točki 2. Odluke o utvrđivanju
osnovice i koeficijenata za obračun
plaća
zaposlenih
u
javnim
ustanovama
Grada
Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada
Vrgorca broj 26/17, 18/18 i 27/18),
u Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i
baštinu Grada Vrgorca“, naziv radnog
mjesta, a koje glasi „Administrativni
referent“, zamjenjuje se nazivom
„Koordinator poslovanja“.
2. Ostale odredbe Odluke se
mijenjaju, te ostaju na snazi.

ne

3. Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“
– službenom glasilu Grada Vrgorca.

Klasa: 120-01/18-01/01
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-3
Vrgorac, 17. prosinca 2018.

_____________________________________
GRADONAČELNIK
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01vjerodostojno
tumačenje,
129/05,
109/07,
125/08,
36/09,150/11,
144/12, 19/13 i 137/15, 123/17),
članka 47. Statuta Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ – službeno glasilo Grada

Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 17. prosinca 2018.

Temeljem članka 30. stavak 3. Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području grada Vrgorca („Vjesnik“ –
službeno glasilo Grada Vrgorca broj
11/17) Gradonačelnik Grada Vrgorca,
dana 17. prosinca 2018. godine, donosi

-

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika,
potpredsjednika i članova Gradskog
izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za članove vijeća mjesnih
odbora
na području grada Vrgorca u 2019.
godini

-

1. U stalni sastav Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Vrgorca,
tijela za pripremu i provođenje
izbora članova vijeća mjesnih
odbora na području Grada
Vrgorca, imenuju se:
1. Miro Jelavić, predsjednik,
2. Danijel Pervan,
potpredsjednik,
3. Mateo Barbir, član,
4. Vojko Pervan, član,
5. Ivan Trlin, član,
6. Katarina Šalinović, član.
2. Gradsko izborno povjerenstvo:
-

-

-

-

izravno brine za zakonitoj
pripremi i provedbi izbora
za članove vijeća,
obavlja
sve
tehničke
pripreme za obavljanje
izbora,
ovjerava
očitovanja
kandidata o prihvaćanju
kandidature za članove
vijeća,
na temelju pravovaljanih
prijedloga
objavljuje

-

-
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kandidacijske
liste,
sastavlja
i
objavljuje
zbirnu
listu
svih
kandidacijskih lista za izbor
članova vijeća,
određuje biračka mjesta za
izbore članova vijeća,
imenuje
predsjednika,
potpredsjednika i članove
biračkih odbora,
nadzire
rad
biračkih
odbora,
nadzire pravilnost izborne
promidžbe,
prikuplja
i
utvrđuje
rezultate glasovanja na
biračkim mjestima,
objavljuje rezultate izbora
za članove vijeća,
određuje članove stručnog
tima
za
obavljanje
administrativnih
i
tehničkih
poslova
te
nadzire pravilnost izborne
promidžbe,
obavlja i druge poslove u
svezi provedbe izbora za
članove vijeća.

3. Ovo Rješenje objavit će se u
„Vjesniku“ – službenom glasilu
Grada Vrgorca.
Klasa: 013-03/18-01/01
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-1
Vrgorac, 17. prosinca 2018.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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