SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC
GODINA XXVII Gradac, 13. lipnja 2020.

BROJ: 11/20

S A D R Ž A J
1. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na
temelju koncesijskog odobrenja na području Općine Gradac
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine
Gradac
3. Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine
Gradac
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na
području naselja Gradac
5. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području
naselja Drvenik
6. Odluka o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja
komunalne naknade
7. Odluka o djelomičnom oslobađanju plaćanja poreza na
korištenje javnih površina na području Općine Gradac
8. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite na području Općine Gradac
9. Odluka o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Gradac
10. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika u jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gradac

Na temelju odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama („Narodne novine“ broj: 158/03-, 100/04, 141/06, 38/09, 23/11, 56/16 i 98/19) te
članka 40. Statuta Općine Gradac («Službeni glasnik“ broj: 06/18-pročišćeni tekst) načelnik
Općine Gradac dana 01. lipnja 2020. godine donio je
PRAVILNIK
o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja
na području Općine Gradac

1. UVODNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Pravilnikom o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog
odobrenja na području Općine Gradac (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se
uvjeti korištenja pomorskog dobra, održavanja, sigurnosti i nadzor.
(2) Pravilnik iz prethodnog stavka odnosi se na dijelove pomorskog dobra (mikrolokacije
za obavljanje djelatnosti) utvrđene Planom upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Gradac (u daljnjem tekstu: Plan).
(3) Pravilnik iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na dijelove pomorskog dobra za koje je
Splitsko-dalmatinska županije provela postupak i sklopila ugovor o koncesiji.
Članak 2.
(1) Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu
zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom.
(2) Pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i
podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi li je
proglašen takvim, ako i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili
ispod nje.
(3) Pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska
neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica
lokalne samouprave u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim
lukama.
(4) Na zaštitu morske obale i mora od onečišćenja, osim onečišćenja s plovnih i plutajućih
objekata, primjenjuju se propisi o vodama i propisi o zaštiti okoliša.
(5) Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim
dobrom smatraju se pripadnošću pomorskog dobra. Na pomorskom dobru ne može se
stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

2. UVJETI KORIŠTENJA
Članak 3.
Na pomorskom dobru na području Općine Gradac temeljem koncesijskog odobrenja, a
sukladno Planu za tekuću godinu, mogu se obavljati sljedeće djelatnosti na morskoj
obali, unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske:
-

-

-

Iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla,
skuter, sredstvo za vuču – bana, tuba, guma, skije, padobran i slično, daska za
jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i prema za ronjenje i kupanje);
Ugostiteljstvo i turizam (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća
terasa objekta, štand – rukotvorine, igračke, suveniri i slično, ambulantna prodaja –
škrinja, aparati za sladoled i slično);
Komercijalno-rekreacijski sadržaj (jumping, aqua park, zabavni sadržaji,
suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje
komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i
slične djelatnosti.
Članak 4.

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području
Općine Gradac izdaje Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja Općine Gradac (u
daljnjem tekstu: Vijeće) na temelju zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta,
registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži koncesijsko odobrenje.
Članak 5.
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a kojima je pomorsko
dobro dodijeljeno na korištenje temeljem izdanog koncesijskog odobrenja (u daljnjem
tekstu: Nositelj koncesijskog odobrenja), dužne su na području pomorskog dobra za
koje im je izdano koncesijsko odobrenje osigurati zaštitu okoliša, sanitarno-higijenske
uvjete i zaštitu od onečišćenja u skladu s pozitivno pravnim propisima Republike
Hrvatske te za vrijeme trajanja koncesijskog odobrenja brinuti o sigurnosti ljudi i
imovine, održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne
smiju poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovim
Pravilnikom i koncesijskim odobrenjem.
Članak 6.
(1) Nositelj koncesijskog odobrenja naročito je dužan održavati čistoću pomorskog dobra
za koje mu je izdano koncesijsko odobrenje, uklanjati naplavine (daske, plastiku i
slično) i ostale nanose, osigurati pražnjenje posuda za otpatke, pridržavati se Odluke o
komunalnom redu te Zakona o javnom redu i miru, pridržavati se odluka i rješenja

nadležnih tijela koje provode nadzor nad pomorskim dobrom. Nositelj koncesijskog
odobrenja dužan je za uslugu odvoza otpada platiti naknadu komunalnom poduzeću
Komunalno održavanje d.o.o. Ploče.
(2) Nositelj koncesijskog odobrenja je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed
obavljanja djelatnosti na pomorskom dobru, što uključuje štetu nastalu pomorskom
dobru, kao predmetu koncesijskog odobrenja, štetu nastalu samom Nositelju
koncesijskog odobrenja, odnosno njegovim zaposlenicima kao i štetu koju pretrpe
treće osobe.
(3) Nositelj koncesijskog odobrenja ne smije onemogućiti i/ili ograničiti pristup
pomorskom dobru za koje u je izdano koncesijsko odobrenje te umanjiti, ometati ili
onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema
njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.
Članak 7.
Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine Nositelj koncesijskog odobrenja za
plažni objekt mora dostaviti rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga i prema
njima raditi te snositi troškove čišćenja. Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi
zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati
zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažnodemontažni način od drvene konstrukcije.
Članak 8.
(1) Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja Nositelj koncesijskog
odobrenja mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i slično) koji su
unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog
izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike kao ni ostale korisnike plaže.
(2) Količina plažnih rekvizita za iznajmljivanje i mikrolokacija određeni su Planom te
izdanim koncesijskim odobrenjima.
(3) Ležaljke i ostala oprema ne smije ometati korištenje plaže kao općeg dobra, nego
moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na
za to predviđeno mjesto na plaži, između kojih mora ostati koridor za nesmetani
pristup svim korisnicima plaže.
(4) Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora. Ležaljke jednog koncesionara
od ležaljki drugog koncesionara moraju biti udaljene 10 metara.

3. UVJETI ODRŽAVANJA
Članak 9.
(1) Na području pomorskog dobra za koje je izdano koncesijsko odobrenje mora biti
organizirano redovito održavanje čistoće.

(2) Pod redovitim održavanjem čistoće podrazumijeva se redovito uklanjanje svih
otpadaka s morske obale, morske površine i morskog dna u obuhvatu koncesijskog
odobrenja, a osobito metalnih, plastičnih i staklenih predmeta kao i ostalog otpada.
(3) Otpad i ostale otpatke treba redovito sakupljati u posude predviđene za tu vrstu otpada
te omogućiti odvoz i pražnjenje posuda za otpatke.
(4) Zabranjeno je bacanje otpada ili opušaka u more i po obali te paljenje otpada na
pomorskom dobru.
4. SIGURNOST NA POMORSKOM DOBRU
Članak 10.
(1) U plažnom prostoru namijenjenom za kupače zabranjuje se:
- vezivanje plovila izvan organiziranih privezišta,
- postavljanje pontona bez odgovarajućih odobrenja, lokacijske dozvole i
suglasnosti Lučke kapetanije,
- plovidba unutar područja pod koncesijskim odobrenjem odnosno ograđenog
dijela namijenjenog za kupače,
- upotreba skutera i glisera na udaljenosti manjoj od 300 m od obale odnosno
ograđenoga dijela namijenjenog za kupače.
(2) Iznimno od odredbi prethodnog stavka dozvoljava se:
- privremeno uplovljavanje čamaca na vesla, bez upotrebe motora, na udaljenosti
manjoj od 50 m od obale plaže,
- upotreba plovila za sport i rekreaciju, bez upotrebe motora, na područjima za
koja su utvrđeni uvjeti uređenja prostora te ispunjeni posebni uvjeti nadležne
lučke kapetanije u smislu obilježavanja koridora za isplovljavanje i ostali
uvjeti utvrđeni posebnim propisima.
Članak 11.
Na plažnim prostorima (šljunčanim, pješčanim, betonskim i slično) zabranjuje se:
-

-

promet svih motornih vozila, osim vozila posebne namjene,
parkiranje, osim na uređenim parkiralištima,
kampiranje i noćenje,
upotreba svih vrsta sapuna i šampona te ostalih kemijskih sredstava na
tuševima,
paljenje vatre u bilo koje svrhe te upotreba roštilja i bilo koje vrste otvorenog
plamena na plažama,
nuđenje i prodaja proizvoda i usluga na području za koje je izdano koncesijsko
odobrenje, bez koncesijskog odobrenja ili suprotno izdanom koncesijskom
odobrenju,
ispust u more ili u tlo fekalne odvodnje iz ugostiteljskih objekata nositelja
koncesijskog odobrenja (svi plažni objekti moraju biti spojeni ili na sustav

-

fekalne odvodnje ili na nepropusnu septičku jamu ili više njih koje su
izgrađene sukladno zakonu o gradnji),
ispust oborinske vode s prometnih i parkirnih površina ukoliko nisu
kondicionirane s adekvatnim separatorom lakih ulja, masti i derivata nafte,
kupanje životinja izuzev na plažama na kojima je to dozvoljeno, a koje su
označene posebnim znakom.

5. NADZOR
Članak 12.
(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju inspektori pomorskog
dobra Ministarstva i inspektori lučke kapetanije.
(2) Komunalno redarstvo Općine Gradac vrši nadzor nad provedbom ovog Pravilnika kao
i izvršenje koncesijskih odobrenja, na način da o eventualnim nepravilnostima
izvještavaju nadležnu inspekcijsku službu.
6. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
službenom glasilu Općine Gradac.

KLASA: 342-01/20-01/03
URBROJ: 2147-0402-20-01
Gradac,01.lipnja 2020. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Burić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
URBROJ: 2147-04-01-20-1
Gradac, 12.lipanj 2020.godine
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst ), općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj
12.lipnja 2020.godine
donijelo je
STATUTARNU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GRADAC
Članak 1.
U Statutu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18 ) u članku 4. briše se riječ
„Središnje“.
Članak 2.
U članku 15. briše se riječ „središnjeg“ a riječi „povjeri obavljanje određenih
poslova“ zamjenjuje se riječima “povjere određeni poslovi“.
Članak 3.
U članku 16. riječi „središnje tijelo državne uprave“ u određenom padežu zamjenjuju
se riječima „tijelo državne uprave“.
Članak 4.
U članku 29. stavku 3. riječi „središnjeg tijela državne uprave“ zamjenjuju se riječima
„tijela državne uprave“.
Članak 5.
U članku 40. stavak 7. alineja 11. brišu se riječi „ i tajnika ureda načelnika“.
U stavku 7. alineja 21. brišu se riječi „do kraja ožujka tekuće godine“ a riječi
„programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture“ zamjenjuju se riječima
„programa građenja komunalne infrastrukture“
U stavku 7. alineja 25. riječi „poslova državne uprave ako su preneseni općini“
zamjenjuje se riječima „povjerenih poslova državne uprave“.
Članak 6.
U članku 43. stavku 2. riječi „predstojnika ureda državne uprave u Splitskodalmatinskoj županiji“ zamjenjuje se riječima „nadležno tijelo državne uprave u čijem je
djelokrugu opći akt“.

Članak 7.
U članku 48. stavku 6. riječi „“središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima
„tijelo državne uprave“.
Članka 8.
U članku 49. stavku 1. riječi „ i poslova državne uprave prenijetih na općinu“
zamjenjuje se riječima „ kao i povjerenih poslova državne uprave“.
Članak 9.
U članak 85. stavku 1. i stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave nadležno za
poslove lokalne i područne (regionalne ) samouprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne
uprave nadležno za lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu“.
Članak 10.
U članku 86. stavku 1. riječi „uredi državne uprave i nadležna središnja tijela državne
uprave“ zamjenjuje se riječima „nadležna tijela državne uprave“.
U stavku 2. riječi „predstojniku ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji
(u daljnjem tekstu: predstojnik ) zamjenjuje se riječima „nadležnom tijelu državne uprave u
čijem je djelokrugu opći akt“.
Članak 11.
U članku 87. riječ „predstojnik“
u određenom padežu zamjenjuje se riječima
„nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.
Stavak 3. se mijenja i glasi:
„Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku općinskog vijeća Općine Gradac
koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu
i područnu
( regionalnu ) samoupravu“ .
Članak 12.
Članak 88.. briše se.
Članak 13.
U članku 89. stavku 1.riječ „središnja“ briše se.
Članak 14.
U članku 90. riječ „ središnjeg“ briše se.
Članak 15.
U članku 91. riječ „središnjeg“ briše se.
Članak 16.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku“ službenom glasilu Općine Gradac.

PREDSJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE GRADAC

Monika Stipić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
URBROJ: 2147-04-01-20-2
Gradac, 12.lipnja 2020. godine
Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18pročišćeni tekst ), općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj 12.lipnja 2020.godine
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama Poslovnika općinskog vijeće Općine Gradac
Članak 1.
U Poslovniku općinskog vijeća Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 01/13 ) riječi
„središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječima „tijelo
državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.
Članak 2.
U članku 15. stavak 4. riječ „tajnik“ zamjenjuje se riječima „administrativni
referent“.
Članak 3.
Ova Odluka o izmjenama Poslovnika općinskog vijeća Općine Gradac stupa na snagu
osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ službenom glasilu Općine Gradac.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG
VIJEĆA
OPĆINE GRADAC
Monika Stipić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
URBROJ: 2147-04-01-20-3
Gradac, 12.lipnja 2020.godine
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj
67/08, 48/10, 74/1, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 ) i članka 21. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst ) po dobivenoj suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske Policijske uprava Splitsko-dalmatinska Broj: 511-1205-UP/I-857/2019 od 14.lipnja 2019. i Broj:511-12-05-UP/I-291/2020 od 28.svibnja
2020.godine, općinsko vijeće Općine Gradac dana 12.lipnja 2020.godine donijelo je
ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA
PODRUČJU NASELJA GRADAC
Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području naselja Gradac („Službeni glasnik“ broj
15/18, 22/18 ) članci 9 i 10. mijenjaju se i glase:
„Članak 9.
Ulice s dvosmjernim prometom u naselju gradac su:
- Županijska cesta ( LC 67219 ), Jadranska ulica, Lovorica, Biokovska, Dolac, Žrtava
fažisma, Gradina, Jedro, Vranjačka, Ante Starčevića, Vukovarska, Prolaz Ratac,
Kralja Tomislava, Dalmatinska, Podgrmlje, Šetalište dr.Nike Andrijaševića,
Gornjoprimorska, Tina Ujevića, Mlatinje i Kačićeva.
Članak 10.
Ulice s jednosmjernim prometom u naselju Gradac su:
- Ulica Obala, Vladimira Nazora, Uz kuk, Obala Bošac i Konopljike.“
Članak 2.
U članak 14. riječ „Općine“ zamjenjuje se riječima „području naselja Gradac“.
Članak 3.
U članku 28. riječi „Trg Soline“ zamjenjuje se riječju „Konopljike“.
Članak 4.
U članku 31 stavku 1. brišu se riječi „i dužan ih je uplatiti na blagajni koncesionara“.
Stavak 3. briše se.
U stavku 4. brišu se riječi „na predviđenom mjestu“.
Članak 5.
U članku 35. riječ „(koncesionar)“ briše se.

Članak 6.
Članak 36. briše se.
Članak 7.
Sastavni dio ove Odluke je Izmjena i dopuna projekta TKP 58/15, Regulacije prometa
na području naselja Gradac, oznake: TKP 58/15-11 iz svibnja 2019. godine, prometni
elaborat, izrađen od ovlaštenog inženjera mr.sc. Rade Gusić, tvrtka Platea konzalting d.o.o. iz
Splita.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke, nadležne službe Općine Gradac provest će izvršenje
ove Odluke, glede usklađivanja postojeće i postavljanja nove prometne signalizacije i opreme
sukladno Prometnom elaboratu, a najkasnije do 01.srpnja 2020.godine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
službenom glasilu Općine Gradac.
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
URBROJ: 2147-04-01-20-4
Gradac, 12. lipanj 2020. godine
Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj
67/08, 48/10, 74/1, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17 ) i članka 21. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst ) po dobivenoj suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova Republike Hrvatske Policijske uprava Splitsko-dalmatinska Broj:511-1205-up/i-291/2020 od 28. svibnja 2020. godine ,općinsko vijeće Općine Gradac dana 12. lipnja
2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU
NASELJA DRVENIK
Članak 1.
U Odluci o uređenju prometa na području naselja Gradac („Službeni glasnik“ broj
15/18, 22/18 ) članak 14. riječ „Općine“ mijenja se i glasi „području naselja Drvenik“.
Članak 2.
U članku 31 stavku 1. brišu se riječi „i dužan ih je uplatiti na blagajni koncesionara“.
Stavak 3. briše se.
U stavku 4. brišu se riječi „na predviđenom mjestu“.
Članak 3.
U članku 35. riječ „(koncesionar)“ briše se.
Članak 4.
Članak 36. briše se.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ službenom
glasilu Općine Gradac.
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KLASA: 021-05/20-01/28
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Na temelju članka 95. stavka 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 68/18, 110/18, I 32/20) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Gradac, na sjednici održanoj dana 12.lipnja 2020. godine,
donijelo je

ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade
Članak 1.
Ovom se Odlukom, uslijed nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili
određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili
uzrokuje znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom proglašenja epidemije bolesti COVID -19
prouzrokovane virusom SARS – CoV 2, utvrđuju mjere koje se odnose na obveznike plaćanja
komunalne naknade.
Članak 2.
Slijedom okolnosti navedenih u prethodnom članku ove Odluke obveznici plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti
djelomično se oslobađaju plaćanja komunalne naknade za 2020.godinu.
Obveza plaćanja komunalne naknade navedene u stavku 1. ovog članka umanjuje se za 25%.
Članak 3.
U postupku utvrđivanja oslobađanja iz članka 1. ove Odluke Jedinstveni upravni odjel Općine
Gradac ne donosi rješenje, nego obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način ( putem
poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o djelomičnom oslobađanju od
plaćanja komunalne naknade.
Članak 4.
Ovlašćuje se općinski načelnik da posebnim Zaključkom propiše način postupanja upravnog
tijela u provedbi ove mjere za one situacije koje nisu detaljno propisane ovom Odlukom.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ službenom
glasilu Općine Gradac.
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Na temelju članka 107.a stavak 4. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj
115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20.) te članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst),
općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj 12. lipnja 2020.godine donijelo je
ODLUKU
o djelomičnom oslobađanju plaćanja poreza na korištenje javnih površina
na području Općine Gradac
Članak 1.
Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i način djelomičnog oslobođenje od plaćanja
poreza na korištenje javnih površina kao jedna od mjera suzbijanja negativnih gospodarskih
posljedica nastalih uslijed posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno
stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i
zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku
aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu uslijed proglašenja epidemije bolesti COVID19.
Članak 2.
Sukladno utvrđenju iz članka 1. ove Odluke, od plaćanja poreza na korištenje javnih
površina mogu se djelomično osloboditi obveznici plaćanja, odnosno korisnici javnih
površina kojima je rad uslijed nastupa posebnih okolnosti onemogućen ili znatno otežan i to
za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.
Obveznici iz stavka 1. ovog članka djelomično se oslobađaju obveze plaćanja poreza na
korištenje javnih površina za 2020.godinu i to za 30% za obveze koje dospijevaju do isteka
roka od 3 mjeseca nakon stupanja na snagu članka 107.a (Općeg poreznog zakona „Narodne
novine“ broj 42/20 ), ako ispunjavaju slijedeće uvjete:
- imaju pad prihoda/primitaka najmanje 50% u odnosu na iste mjesece prethodne
godine,
- u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dospjelog neplaćenog poreznog duga većeg od
200,00 kn.
Članak 3.
Obveznici poreza na korištenje javnih površina mogu ostvariti pravo na djelomično
oslobođenje plaćanja poreza na korištenje javnih površina iz članu 2. stavka 2. ove Odluke
podnošenjem pisanog Zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac.
Zahtjev se podnosi najkasnije do 15.srpnja 2020.godine uz dostavu dokaza o ispunjenju uvjeta
iz članka 2. ove Odluke. Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte
Općine Gradac info@opcinagradac.hr ili putem pošte na adresu Općine Gradac.

Na temelju podataka koje dostavi podnositelj te podataka kojim raspolaže Općina Gradac,
nadležni odjel će, u jednostavnom i žurnom postupku, utvrditi ispunjenje uvjeta za djelomično
oslobođenje od plaćanja poreza na korištenje javne površine za 2020.godinu sukladno
odredbama ove Odluke te o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva.

Članak 4.
Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Gradac da odgovarajućim aktom propiše
način postupanja upravnog tijela u svrhu ostvarenja prava iz ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
službenom glasilu Općine Gradac.
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Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne
novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20 ) i članka 21.Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
06/18-pročišćeni tekst ), na prijedlog općinskog načelnika, uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova Ravnateljstva civilne zaštite, općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj
12.lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
na području Općine Gradac
Članak 1.
Pravne osobe sa snagama i kapacitetima od interesa za sustav civilne zaštite na području
Općine Gradac su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Refingo d.o.o. Ivana Tomića 3. Podaca,
Veža d.o.o. Slakovac 15. Brist,
Kremenik d.o.o. Donja Vala 46. Drvenik,
Plavit d.o.o. A.K.Miošića 8. Zaostrog,
Vodovod d.d. Makarska
Hotel Labineca d.o.o. Jadranska 3. Gradac,
Mundanus d.o.o. Hotel Antonija, Gornja Vala 3, Drvenik,
Astrum d.o.o. Hotel Quercus, Donja Vala Drvenik,
¸
Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac, Konopljike 2. Gradac
Dobrovoljno vatrogasno društvo Drvenik, Donja Vala Drvenik
Udruga HP Adrion Gradac
Ekološko-roniteljski klub Timun, Gradac
Udruga Airsoft, Grma 3.Gradac

Članak 2.
Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Gradac su one
pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima
najznačajniji nositelji tih djelatnost na području Općine Gradac.
Članak 3.
Pravne osobe iz članka 1. ove Odluke su operativne snage sustava civilne zaštite Općine
Gradac
Članak 4.
Pravnim osobama iz članka 1. ove Odluke izvršno tijelo dostavit će izvod iz Plana djelovanja
civilne zaštite koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju
prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 5.
Temeljem dostavljenih mjera i aktivnost, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na
području Općine Gradac, u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i
aktivnosti.
Članak 6.
Pravne osobe iz članka 1. točke 11, 12. i 13. ove Odluke ne izrađuju operativne planove, već
se utvrđuje obveza dostave podataka u sadržaju i rokovima utvrđenim člankom 48. stavak 3. i 4.
Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu
informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja.
Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Gradac, KLASA: 022-05/1403/128 URBROJ:2147-04-14-03 od 17. travnja 2014. godine.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ službenom
glasilu Općine Gradac.
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Dostaviti:
1. Općinsko vijeće Općine Gradac
2. Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split
3. Refingo d.o.o. Ivana Tomića 3. Podaca,
4. Veža d.o.o. Slakovac 15. Brist,
5. Kremenik d.o.o. Donja Vala 46. Drvenik,
6. Plavit d.o.o. A.K.Miošića 8. Zaostrog,
7. Vodovod d.d. Makarska
8. Hotel Labineca d.o.o. Jadranska 3. Gradac,
9. Mundanus d.o.o. Hotel Antonija, Gornja Vala 3, Drvenik,
10. Astrum d.o.o. Hotel Quercus, Donja Vala Drvenik,
¸
11. Dobrovoljno vatrogasno društvo Gradac, Konopljike 2. Gradac
12. Dobrovoljno vatrogasno društvo Drvenik, Donja Vala Drvenik
13. Udruga HP Adrion Gradac
14. Ekološko-roniteljski klub Timun, Gradac
15. Udruga Airsoft, Grma 3.Gradac
16. Arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/28
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Gradac, 12. lipanj 2020.godine
Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (
„Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20 ) i članka 21.Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst ) općinsko vijeće Općine Gradac na sjednici održanoj
12.lipnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Gradac
Članak 1.
Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Gradac, koju je izradilo
trgovačko društvo Atesti i procjene d.o.o. Kaštel Novi.
Članak 2.
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Gradac nalazi se u prilogu i sastavni je
dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“
službenom glasilu Općine Gradac.
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Gradac, 12. lipnja 2020. godine
Na temelju članka 10. Zakonao plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ 06/18- pročišćeni tekst ) općinsko vijeće Općine Gradac, na prijedlog općinskog
načelnika, na svojoj 28. sjednici održanoj 12.lipnja 2020. godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 20/19 i 5/20) dopunjuje se i mijenja
članak 3. koji sada glasi:
»
1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
2.13
2. Zamjenik pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
2.12
3. Viši stručni suradnik za projekte i Eu fondove
2.11
4. Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
2.00
5. Viši stručni suradnik za pravne poslove
1.80
6. Viši stručni suradnik za proračun i financije
1.80
7. Viši stručni suradnik za financije i poslove lokalne riznice 1.80
8. Viši stručni suradnik za građevinsko tehničke poslove
1.80
9. Viši referent za vođenje projekata
1.65
10. Viši referent za računovodstvo i financije
1.65
11. Komunalni referent
1.59
12. Komunalni redar
1.39
13. Prometni redar
1.39
14. Administrativni referent
1.36
15. Spremačica
1.10 «
Članak 2.
Ove Izmjene i dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac stupaju na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku“ službenom glasilu Općine Gradac.
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