VJESNIK
službeno glasilo Grada Vrgorca
Broj 27/18

Vrgorac, 11. prosinca 2018. godine

GRADONAČELNIK

1. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i
koeficijenata za obračun plaća zaposlenih u
javnim ustanovama Grada Vrgorca
2. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu stipendija
Grada Vrgorca za školsku/akademsku 2018./2019. godinu
3. Pravilnik o II izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca

List izlazi prema potrebi

Grad Vrgorac

Vrgorac, 11. prosinca 2018.

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 i 123/17) te članka 47. Statuta
Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca broj 06/09, 2/13, 5/14 i
6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana
11. prosinca 2018. godine, donosi
ODLUKU
dopuni 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 i 18/18), u
Javnoj ustanovi „Centar za kulturu i
baštinu Grada Vrgorca“, dodaje se novo
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radno
mjesto,
a
koje
glasi
„Administrativni referent“, te se u dijelu
„Koeficijent“ dodaje brojka „1,45“.
2. Ostale odredbe Odluke se ne mijenjaju,
te ostaju na snazi.
3. Ova Odluka objavit će se u „Vjesniku“ –
službenom glasilu Grada Vrgorca, a
primjenjivat će se za obračun plaće za
mjesec prosinac 2018. godine.

Klasa: 120-01/18-01/01
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-2
Vrgorac, 11. prosinca 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), 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 i 26/18) gradonačelnik
Grada Vrgorca, dana 5. prosinca 2018. d o
nosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu
stipendija Grada Vrgorca za
školsku/akademsku 2018./2019. godinu
Članak 1.
U školskoj/akademskoj 2018./2019.
godini dodijelit će se ukupno 28 stipendija,
od toga 22 studentske i 6 učeničkih, koje će

biti
raspoređene
kategorijama, i to kako slijedi:

prema

Studentske:
- 7 stipendija za studente temejem
kriterija općeg uspjeha,
- 4 stipendije za studente temeljem
kriterija deficitarnosti zanimanja,
- 9
stipendija
za
studente
materijalnog statusa,
- 2 stipendije temeljem kriterija
sportska 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.
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Grad Vrgorac

Vrgorac, 11. prosinca 2018.

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 I. ove Odluke osigurana
su u Proračunu Grada Vrgorca za 2018.
godinu.
Članak 4.
Javni poziv objavit će se u „Vjesniku“
– službenom glasilu Grada Vrgorca i na
službenoj web stranici Grada Vrgorca
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(www.vrgora.hr), a bit će otvoren 30 dana
od dana objave .
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u
„Vjesniku“ – službenom glasilu Grada
Vrgorca.
Klasa:604-01/18-01/02
Urbroj: 2195/01-08-03-01/13-18-1
Vrgorac, 05. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
_________________

Na temelju članka 4. Zakona o
službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj
86/08, 61/11 i 4/18) i članka 3. Odluke
o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog
odjela
Grada
Vrgorca
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada
Vrgorca, broj 7/16), na prijedlog
pročelnika
Jedinstvenog
upravnog
odjela, a po dobivenoj prethodnoj
suglasnosti
nadležnog
sindikata,
brojčane oznake, Klasa: 006-06/1801/01, Urbroj: 361-18-3 od 07. prosinca
2018. godine, gradonačelnik Grada
Vrgorca, dana 11. prosinca 2018. godine,
donosi

PRAVILNIK
o II izmjenama Pravilnika o
unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Vrgorca

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela („Vjesnik“
službeno glasilo Grada Vrgorca, broj
22/17 i 5/18) u Sistematizaciji radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom
odjelu, Odsjeku za financije i društvene
djelatnosti, radno mjesto „3. Referent za
knjigovodstvo“ se briše, te se to radno
mjesto ukida.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Vjesniku“
– službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 022-06/18-01/10
Urbroj: 2195/01-08-02/09-18-2
Vrgorac, 11. prosinca 2018.

GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
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