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VJESNIK - broj 45/20

Na temelju članka članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), gradonačelnik Grada
Vrgorca, d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za popis objekata i
roba strateških robnih zaliha
1. U Povjerenstvo za popis objekata i roba strateških robnih zaliha Grada Vrgorca
imenuju se:
-

Alen Katavić, predsjednik Povjerenstva,
Željko Erceg, član,
Katarina Šalinović, član.

2. Određuje se nadnevak 23. studenog 2018. godine u prostorijama Dobrovoljnog
vatrogasnog društva Vrgorac za početak popisa strateških robnih zaliha na području
grada Vrgorca.
3. Zadužuje se Povjerenstvo iz točke 1. ovog Rješenja ispuniti Zapisnik o provođenju
godišnjeg popisa autocisterni strateških robnih zaliha te Popisnu listu te iste
dostaviti Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvu za robne
zalihe.
4. Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o imenovanju
Povjerenstva za popis objekata i roba strateških zaliha („Vjesnik“ – službeno glasilo
Grada Vrgorca, broj 25/18).
5. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon dana objave, a obavit će se u „Vjesniku“ –
službenom glasilu Grada Vrgorca.
Klasa: 042-01/20-01/01
Urbroj: 2195/01-08-02/09-20-2
Vrgorac, 19. studenog 2020.
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
________________________________________
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Vrgorac, 20. studenog 2020.

VJESNIK - broj 45/20

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i
članka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca
(„Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 7/16), a po provedenoj proceduri iz
članka 150. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19), a na
prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana
20. studenog 2020. godine, donosi

PRAVILNIK
o VII 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, 5/18, 27/18, 5/19, 7/19, 26/19 i 24/20) u
Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, u Odsjeku za lokalnu
upravu, u radnom mjestu broj 2. „Administrativni tajnik“ u dijelu „Potrebno stručno
znanje“ tekst se mijenja i sada glasi:
„Srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na
odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, odlično poznavanje rada na
računalu a osobito Office paketa, odlično poznavanje engleskog jezika u čitanju i pisanju“.

Članak 2.
Ovaj Pravilnik o VII izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela Grada Vrgorca stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“
– službenom glasniku Grada Vrgorca.
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Vrgorac, 20. studenog 2020.
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