
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

  

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC 
 

GODINA XXV   Gradac, 23. srpnja  2018.    BROJ: 16/18 

 

 

S A D R Ž A J  

 

 
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za prodaju dijela građevinskog zemljišta, 

nekretnina označena kao č.zem. 4568/2 k.o. 

Zaostrog, zk.ul.666, u površini od 63,00 m2 

ispred č.zgr.594 k.o. Zaostrog 

2. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva 

za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem. 

4568/1 k.o. Zaostrog, površine 31,00 m2 

3. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje 

natprosječnih rezultata i načinu isplate dohotka 

za uspješnost na radu 

4. Odluka o određivanju predsjednika Turističke 

zajednice mjesta Drvenik 

 

 

 



          
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:022-05/18-03/830 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 16. srpnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18-pročišćeni tekst) 

Općinski načelnik Općine Gradac dana 16. srpnja 2018. godine donosi  

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem. 

4568/1 k.o. Zaostrog površine 31,00 m2 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju dijela građevinskog zemljišta 

č.zem. 4568/1 ispred č.zgr. 628 k.o. Zaostrog površine od 31,00 m2.  

 

Članak 2. 

U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:  

− Andrea Miličević, za predsjednika, 

− Anita Šutić, za člana, 

− Vicko Kostanić, za člana. 

 

Članak 3.  

Zadaci Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su zaprimanje pristiglih ponuda po objavljenom 

natječaju za prodaju zemljišta te  otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda.  

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine 

Gradac „Službeni glasnik“. 

 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                  Matko Burić,mag.polit 

                                                

Dostaviti: 

− Imenovanima, 

− Pismohrana općinskog načelnika 

 

 



          
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:022-05/18-03/828 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 16. srpnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18- pročišćeni 

tekst)  i odluke općinskog vijeća Općine Gradac KLASA: 022-05/18-01/11, URBROJ: 2147-

04/18-01 od 20. lipnja 2018. godine Općinski načelnik Općine Gradac dana  16. srpnja 2018. 

godine donosi  

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju dijela građevinskog zemljišta, 

nekretnina označena kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog, zk.ul. 666, u površini od 63,00 m2  

ispred č.zgr. 594 k.o. Zaostrog 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju dijela građevinskog zemljišta u 

vlasništvu Općine Gradac i to nekretnina označena kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog, zk.ul. 

666, u površini od 63,00 m2  ispred č.zgr. 594 k.o. Zaostrog,  

 

Članak 2. 

U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:  

− Jarmila Tomić, za predsjednika 

− Andrea Miličević, za člana, 

− Vicko Kostanić, za člana. 

 

Članak 3.  

Zadaci Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su zaprimanje pristiglih ponuda po objavljenom 

natječaju za prodaju zemljišta te  otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda.  

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine 

Gradac „Službeni glasnik“. 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                  Matko Burić,mag.polit 

                                                

Dostaviti: 

− Imenovanima, 

− Pismohrana općinskog načelnika 



    
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/840 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 19. srpnja  2018. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, 

službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine 

Gradac dana 19. srpnja 2018. godine donosi 

PRAVILNIK  

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načinu isplate dodatka 

za uspješnost na radu  

 

I. OPĆE ODREDBE  

 

Članak 1.  

Ovim se pravilnikom uređuju kriteriji za vrednovanje rezultata rada službenika i namještenika 

i visina dodatka za uspješnost u radu. 

 

Članak 2.  

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti  

dodatke koji u ukupnom iznosu mogu iznositi najviše tri plaće službenika i namještenika koji 

ostvaruje dodatak. Dodatak se ne može ostvariti kao stalni dodatak uz plaću.  

Pod pojmom plaće podrazumijeva se plaća službenika i namještenika koju čini umnožak 

koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećane za 0,5 % 

za svaku navršenu godinu radnog staža. 

Dodatak za uspješnost na radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske 

godine, s tim da jednokratna isplata ne može iznositi više do 50% jedne plaće iz stavka 3. 

ovog članka.  

 

II. KRITERIJ ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA NA RADU 

 

Članak 3.  

Kriteriji utvrđivanja natprosječnih rezultata su: 

− kvaliteta obavljenih poslova viša od prosjeka, 

− opseg obavljenih poslova veći od prosjeka, 

− odnos prema radu, 

− ocjena o radu službenika i namještenika.  

 

Članak 4.  

Kvalitetom obavljenih poslova višom od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada u kojima   

je složenost, težina i sadržajnost obavljenih poslova, odnosno iskazana stručnost i praktična 

vještina u njihovu obavljanju takva da je viša od uobičajene (prosječne) za tu vrstu poslova. 

 



Članak 5. 

Opsegom obavljanja poslova većim od prosjeka podrazumijevaju se rezultati rada koji po 

opsegu prelaze količinu koja je planirana, odnosno  predviđena za pojedinog zaposlenika u 

određenom razdoblju.  

Članak 6. 

Odnosom prema radu podrazumijeva se samoinicijativnost, pravodobnost i kreativnost u 

obavljanju poslova, odgovornost u radu, odnosno zalaganje i postignuti rezultati u pogledu 

stručnog usavršavanja u tijeku rada i odnos prema strankama.  

 

Članak 7. 

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen podrazumijeva se zadnja 

utvrđena godišnja ocjena.  

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili 

namještenik ocijenjen ocjenom „odličan“ i ako je ispunjen najmanje jedan od kriterija 

utvrđenih u članku 3. ove Odluke.  

Posebnim Pravilnikom uredit će se kriteriji za ocjenjivanje službenika i namještenika Općine  

Gradac i način provođenja ocjenjivanja. 

Članak 8. 

Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu osiguravaju se u proračunu Općine Gradac.  

 

Članak 9. 

Ostvarene natprosječne rezultate na radu za službenike i namještenike prati i utvrđuje 

pročelnik JUO, a za pročelnika Općinski načelnik.  

Službenik i namještenik nije ovlašten inicirati utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu na 

svom radnom mjestu, niti podnositi zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu dodatka za 

uspješnost na radu. 

 

III. POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE NATPROSJEČNIH REZULTATA NA RADU 

 

Članak 10. 

Isplata dodatka vrši se na temelju rješenja pročelnika, odnosno općinskog načelnika, koje 

sadrži pravni temelj isplate, ime i prezime službenika ili namještenika koji je ostvario pravo 

na dodatak za uspješnost na radu, kriterije iz članka 3. ovog Pravilnika, po kojem su ostvareni 

natprosječni rezultati na radu, obrazloženje i visinu dodatka. 

 

IV. NADZOR 

Članak 11.  

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac.  

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 12.  

Ovaj Pravilnik na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac 

„Službeni glasnik“.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK 

                                           OPĆINE GRADAC 

                                             Matko Burić, mag. polit. 



    
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/850 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 23. srpnja  2018. godine 

 

Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o  turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 

turizma („Narodne novine“ broj 152/08 ) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni 

glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni tekst) općinski načelnik 

Općine Gradac dana 23. srpnja 2018. godine donosi 

ODLUKU  

o određivanju predsjednika Turističke zajednice mjesta Drvenik 

 

 

Članak 1. 

Vicko Kostanić,  Donja vala 116, Drvenik, OIB: 66348593301 imenuje se na mjesto 

predsjednika Turističke zajednice mjesta Drvenik.  

 

 

Članak 2.  

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o određivanju predsjednika Turističke zajednice 

mjesta Drvenik KLASA: 022-05/17-03/733, URBROJ: 2147-04/17-03 od 14. srpnja 2017. 

godine.  

 

Članak 3.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac 

„Službeni glasnik“.  

 

 

    OPĆINSKI NAČELNIK 

     OPĆINE GRADAC 

                                             Matko Burić, mag. polit. 

 

Dostaviti:  

− Stipe Juranović,  Donja Vala 148, Drvenik,  

− Vicko Kostanić,  Donja vala 116, Drvenik, 

− Turistička zajednica mjesta Drvenik,  

− Pismohrana Općine Gradac  

 

 


