
 

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, 17. prosinca 2018.    BROJ: 23/18 

 

 

 

S A D R Ž A J  
 

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za popis 

opreme/sitnog inventara u poslovnim prostorima unutar 

bivšeg odmarališta „Kragujevčani“ 

2. Pravilnik o  izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 

3. Odluka o isplati božićnice za 2018. godinu 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu 

dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama 

civilnog društva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/1050 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 10. prosinca 2018. godine  

 

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

i Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac  („Službeni glasnik“  

broj 26/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 10. prosinca 2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU  

o imenovanju povjerenstva za popis opreme/sitnog inventara  

u poslovnim prostorima unutar bivšeg odmarališta „Kragujevčani“ 

 

 

I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za popis opreme/sitnog inventara u poslovnim 

prostorima unutar bivšeg odmarališta „Kragujevčani“.   

 

II.  

U Povjerenstvo za popis opreme/sitnog inventara iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

1. Jarmila Tomić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac, za 

predsjednicu 

2. Andrea Miličević, viši stručni suradnik za pravne poslove,  za člana  

3. Igor Knežević, prometni redar, za člana 

 

III.  

Popis opreme/sitnog inventara obavit će se dana 11. prosinca 2018. godine. 

Vjerodostojnost popisne dokumentacije potvrđuju članovi povjerenstva svojim potpisom.  

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.                

 

 

Općinski načelnik 

Općine Gradac 

Matko Burić, mag.polit. 

 

                                                

 

 



     
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/18-03/1070 

URBROJ: 2147-04/18-03 

Gradac,  10. prosinca 2018. godine  

 

Na temelju članka  26. Zakona o radu ( „Narodne Novine“ broj 93/14,127/17), članka  4. 

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („ 

Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11,04/18) i  članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni 

glasnik“  broj 06/18-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Gradac dana  10. prosinca 

2018. godine donosi  

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu  

 

Članak 1.  

U Pravilniku o radu ( „Službeni glasnik“ broj 10/16, 18/17, 24/17,10/18,18/18) članak 41. 

mijenja se i glasi:  

» Svakom zaposleniku, roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta koje je navršilo 15 

godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. 

Nikole.  

Ako su oba roditelja zaposlena u Općini Gradac iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se 

jednom od roditelja, po dogovoru.  

Zaposleniku pripada naknada za Božićne blagdane do iznosa koji prema propisima ne 

podliježe oporezivanju, a mora biti isplaćena do 20. prosinca. 

Isplata božićnice može biti u novcu ili u naravi.  

Pravo na isplatu božićnice ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu na dan 

isplate božićnice. 

Odluku o visini dodatka iz stavka 1. i stavka 3. ovog članka za svaku kalendarsku godinu 

donosi općinski načelnik, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima. «   

 

Članak 2.  

Sve ostale odredbe Pravilnika o radu ostaju  na snazi neizmijenjene. 

 

Članak 3.  

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE GRADAC 

Matko Burić, mag.polit. 



   

  
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/1076 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 14. prosinca 2018. godine 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo 

Općine Gradac broj 06/18-pročišćeni tekst)  i članka 41. Pravilnika o radu („Službeni 

glasnik“  broj 10/16, 18/17, 24/17,10/18,18/18, 23/18) općinski načelnik Općine 

Gradac dana 14. prosinca 2018. godine donio je  

 

ODLUKU  

o isplati božićnice za 2018. godinu  

 

I.  

Sukladno članku 41. Pravilnika o radu svakom zaposleniku zaposlenom u Općini 

Gradac utvrđuje se pravo na božićnicu za 2018. godinu u iznosu od 2.000,00 kn.  

 

II.  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

Općinski načelnik 

Općine Gradac 

Matko Burić, mag.polit. 

 

 

Dostaviti:  

− Računovodstvo, ovdje 

− pismohrana Općine Gradac 

 

 

 



        
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/1071 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 17. prosinca 2018. godine  

 

Na temelju članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 

ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge(„Narodne 

novine“, broj 26/15) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18-

pročišćeni tekst) općinski načelnik Općine Gradac dana 17. prosinca 2018. godine donosi  

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava 

udrugama/organizacijama civilnog društva 

 

I. 

U cilju ostvarivanja uvjeta za izravnu dodjelu sredstava udrugama/organizacijama civilnog 

društva bez provođenja javnog natječaja, u skladu s člankom 6. stavkom 3. alinejom 4. 

Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata 

od interesa za opće dobro koje provode udruge (dalje: Uredba), osniva se Povjerenstvo za 

izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: 

Povjerenstvo).  

 

II.  

U Povjerenstvo iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

1. Anita Šutić, zamjenica općinskog načelnika, za predsjednicu 

2. Andrea Miličević, viši stručni suradnik za pravne poslove,  za članicu 

3. Zlatka Andrijašević, viši referent za proračun i financije za članicu 

 

III.  

U okviru svog djelokruga Povjerenstvo donosi Mišljenje o izravnoj dodjeli financijskih 

sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva (dalje: Mišljenje) temeljem zakonskih 

propisa, odredaba Uredbe, procjene o osnovanosti zahtjeva i mogućnosti Proračuna Općine 

Gradac. 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.                

 

 

Općinski načelnik 

Općine Gradac 

Matko Burić, mag.polit. 

 

                                                


