
Z A P I S N I K 

SA ČETVRTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRADAC, ODRŽANE 
02. STUDENOGA 2021. GODINE U PROSTORIJAMA OPĆINE GRADAC, S. RADIĆA 3, 
21 330 GRADAC, S POČETKOM U 18,00 SATI. 

 

Anita Lasić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Gradac, otvorila je četvrtu sjednicu 
Općinskog vijeća općine Gradac, pozdravila nazočne i utvrdila da je na sjednici nazočan  
potreban broj vijećnika za pravovaljano donošenje odluka, odnosno su nazočni svi članovi 
Općinskog vijeća Općine Gradac.. 

 
Nazočni:  Anita Lasić, Monika Stipić,  Robert Veža, Marko Kosović, Milijana Veža, 

Maroje Miošić, Marin Vištica, Ivan Radelić, Marija Viskić, Željko Pećar, Danica Knežević, 
Branka Veža, Robert Talajić – vijećnici  

 Ostali: Matko Burić – općinski načelnik Općine Gradac, Mare Mihajlović – pročelnica 
JUO-a Općine Gradac, Ariana Sinković- zapisničar. 

 

 
 Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je dnevni red dostavljen vijećnicima 

uz poziv za sjednicu, te je predložila njegovo usvajanje i isti je usvojen sa 13 glasova ZA, ni 
jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.   

 
Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća 
2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća 
3. Vijećnička pitanja 
4. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 156 k.o. Brist) 
5. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 75 k.o. Podaca) 
6. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 163/2 k.o. Podaca) 
7. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 336 k.o. Podaca) 
8. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 401 k.o. Podaca) 
9. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 625 k.o. Drvenik) 
10. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1521 k.o. Drvenik) 
11. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1663 k.o. Drvenik) 
12. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 

općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 3062 k.o. Zaostrog) 



13. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 3981 k.o. Brist) 

14. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj  3982 k.o. Brist) 

15. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 7221 k.o. Podaca) 

16. Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1 k.o. Gradac) 

17. Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac 
18. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Gradac  za redovno 

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu 
19. Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja 
20. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom 

pravnom statusu 
21. Odluka o vrijednosti boda (B) na području Općine Gradac 
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio nerazvrstane ceste 

označene kao č.z. 4568/2 k.o. Zaostrog 
23. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gradac“ 
24. kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gradac“ na 34. sjednici održanoj 

8. rujna 2021. godina. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog 
postupka za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac 

25. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice 
Hrvatska sloga Gradac 

26. Zaključak za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda 
koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije 

27. Odluka o prodaji i zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine Gradac u mjestu Brist, 
površine 52,00 m2 

 
Ad.1) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je zapisnik s 2. sjednice 

Općinskog vijeća Općine Gradac dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu predloživši 
njegovo usvajanje. 
Za riječ se javila Danica Knežević, vijećnica, koja je primjedbovala na točku Ad.3., odnosno 
na dio koji se odnosi na njena vijećnička pitanja smatrajući da se pitanja koja je postavila na 2. 
sjednici Vijeća, kao i odgovori koje je dobila na sjednici u jednom dijelu razlikuju od 
napisanoga u zapisniku. Posebno je istakla da joj na pitanje u čijoj je nadležnosti rješavanje 
zahtjeva za korištenje javnih površina nije odgovoreno kao što stoji u zapisniku, te da u 
zapisniku nema odgovora da će komunalno redarstvo na terenu provjeriti da li pored školskih 
igrališta postoji tabla o zabrani dovođenja pasa na ista, te ukoliko ih nema one će se postaviti. 
Matko Burić je odgovorio da on smatra da ništa u zapisniku ne fali, međutim zamolio je 
zapisničarku da primjedbe gđe. Knežević opservira te da se iste nađu u zapisniku ove sjednice. 
Nakon primjedbe Danice Knežević Anita Lasić je zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Gradac dala na usvajanje i isti je usvojen sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV 
i sa 2 SUZDRŽANA glasa (Danica Knežević, Željko Pećar). 
 

Ad.2) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je zapisnik sa 3. sjednice 
Općinskog vijeća Općine Gradac dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu istakavši da se na 



kraju točke Ad.2) potkrala tiskarska pogreška, odnosno nedostaje rečenica iz koje je vidljivo da 
je Odluka o  kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradac d.o.o. donesena jednoglasno. 
Nakon uvodne napomene Anita Lasić je zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća dala na 
usvajanje i isti je usvojen sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 
SUZDRŽANIM glasom. 
 

Ad.3) Vijećnička pitanja: 
- Branka Veža, vijećnica, primjedbovala je na kriterije i iznos stipendija koje 

općina Gradac dodjeljuje studentima  istakavši da su kriteriji previsoki, a iznosi premali, 
predloživši povećanje iznosa i smanjene kriterija koji se odnose na prosjek ocjena studenata ili 
njegovo ukidanje smatrajući da bi svi studenti s područja Općine Gradac, obzirom da ih nema 
puno, trebali biti ravnopravni bez obzira koliki im je prosjek ocjena, odnosno svima bi se trebala 
dodijeliti općinska stipendija. Na ovaj način se lošiji studenti, a koji također redovno upisuju 
nove akademske godine, samo sa znatno nižim prosjekom, stavljaju u nepovoljan položaj u 
odnosu na studente koji imaju bolje ocjene predloživši da se bolji studenti nagrade na drugi 
način. Također smatra da na našem području ima studenata koji imaju tešku materijalnu 
situaciju ali se iz nekih razloga, a jedan od njih je sram, ne žele javiti na natječaj za studente 
slabijeg materijalnog statusa. Osvrnula se i na Odluku o sufinanciranju putnih karata studentima 
istakavši da se i kod nje radi o diskriminaciji prema mjestu studiranja, odnosno studentima koji 
studiraju bliže mjestu boravišta (Split, Dubrovnik i sl) daje se mogućnost sufinanciranja putne 
karte za dva dolaska kući (i povratka u mjesto studiranja) mjesečno, dok je isto za studente koji 
studiraju u Zagrebu dana mogućnost samo jednog sufinanciranja putne karte.  
 Matko Burić, općinski načelnik općine Gradac, je odgovorio da ni u jednom trenutku 
namjera Općine Gradac nije bila degradacija bilo koga, ali da za svaku stipendiju, kojih u RH 
ima dosta, pa tako i za općinsku trebaju postojati određeni kriteriji za koje smatra da su dobri i 
da se općinskom stipendijom nagrađuje trud studenata. O promjeni istih će se eventualno 
razgovarati slijedeće godine prije početka nove akademske godine. Također smatra da kriteriji 
nisu previsoki i da je na našem području velik broj dobrih studenata obzirom da se na natječaj 
javilo ukupno 18 studenata od čega ih je 16 zadovoljilo elemente oba raspisana natječaja, ovisno 
na koji su se javili. Nije primijetio da je studentima neugodno kada se jave na natječaj za 
studente slabijeg materijalnog statusa obzirom da ih se na ovogodišnji natječaj javilo 6 i svi su 
zadovoljili elemente natječaja, te da Općina sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka ne 
objavljuje njihove podatke. Posebno je istakao da većina studenata ostvari pravo i na državnu 
stipendiju koja je veća, kako je i Branka Veža i istakla u svom vijećničkom pitanju, te se odluče 
za istu. Odluka o sufinanciranju putne karte studentima je po njegovom mišljenju dobra, nije 
diskriminirajuća za studente koji studiraju u Zagrebu, može to reći i na vlastitom primjeru, jer 
je i sam bio zagrebački student, vodilja je bila činjenica da zagrebački studenti rjeđe dolaze 
kućama. Posebno je istakao da se sadašnjom odlukom sufinancira putna karta kupljena kod bilo 
kog prijevoznika, dok se dosadašnjom sufinancirala samo karta kupljena kod Prometa 
Makarska što je, po njegovom mišljenju, bilo diskriminirajuće. 

- Rober Talajić, vijećnik, podsjetio je na svoj prijedlog koji je dao na više  
prethodnih sjednica Općinskog vijeća, a odnosi se na uvrštavanje jedne od točaka dnevnog reda 
situacija u Portu u Gradcu predloživši da se uvrsti na jednu od sjednica koje će se održati na 
početku slijedeće godine zbog obima idućih sjednica vijeća (rebalans i novi proračun). 
 Matko Burić je odgovorio da predloženo može biti na jednoj od sjednica Vijeća kad se 
osnuje Komunalno poduzeće te preuzme upravljanje lukama, trenutno istima upravlja Lučka 
uprava. 



 Robert Talajić je također predložio da se, obzirom na nedavni požar koji je zahvatio 
naše područje, Hrvatskim šumama uputi dopis u kojima ih se obvezuje da redovito čiste šumske 
puteve i uređuju šume koje su pod njihovom nadležnošću istakavši da je često svjedok da su 
isti zarasli i da se ne održavaju nakon što su probijeni, najčešće na inicijativu i uz zalaganje 
fizičkih osoba što je bio slučaj u Gradcu. 
 Matko Burić je odgovorio da je prije određenog vremena  bio na sastanku u Hrvatskim 
šumama te je dogovoreno da Općina Gradac Hrvatskim šumama  pošalje dionice ucrtanih 
puteva, što je Općina i napravila. 
 Robert Talajić je pitao kada će se postaviti rasvjeta na mjesnom groblju Gradac, odnosno 
uvesti struja u kapelicu na groblju? 
 Matko Burić je odgovorio da je to do Hepa, da je Općina odradila svoj dio, međutim da 
će ista, neovisno o Hepu, ukoliko bude potrebno, posao završiti ove zime, ali je istakao da ima 
uvjeravanje Hepa da će brzo doći na naše područje. 
 Robert Talajić je primjedbovao na stanje javnih površina nakon završetka sezone, 
posebno na javnu površinu ispred UO „Kod Irene“ u Gradcu na kojoj se nalaze daske koje su 
fiksirane, odnosno, spomenuta javna površina nije, kao javna površina ispred hotela „Marco 
Polo“ oslobođena od dasaka koje ljeti služe kao ugostiteljski štekat i ostavljena van sezone kao 
šetnica što je, prilikom uređenja rive, bila njena namjena ističući da  ne vidi nikakav smisao 
popločavanja i uređivanja kada je šetnica prekrivena daskama i ostalim stvarima.  
 Matko Burić je odgovorio da se daske na štekatima nisu postavljale samoinicijativno 
već uz odobrenje Općine. Pozdravlja njihovo uklanjanje s javne površine koju koristi hotel 
Marco Polo, zahvalio se na ukazanom istakavši da  će svi dobiti naloge o njihovom uklanjanju. 
Napomenuo je da je u izradi nova Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti koja će za ubuduće 
regulirati i takve prekršaje.  
 Robert Talajić je primjedbovao na učestalu vožnju Trgom Soline u Gradcu, na 
svakodnevno parkiranje automobila na istom i navozu za brodove, na mulu, o čemu bi, po 
njegovom mišljenju, trebalo brinuti komunalno i prometno redarstvo Općine Gradac s čim se 
složio i Robert veža, vijećnik, kome je nezamislivo da redari svakodnevno ne upozoravaju na 
navedeno, već dolaze samo po pozivu građana i na temelju slika koje građani dostavljaju 
načelniku i službama u Općini. Robert Talajić je također upozorio na iskope koje vrši privatni 
investitor iznad doma zdravlja u Gradcu, odnosno na mogućnost stvaranja klizišta i pada 
Jadranske ulice na dvorište doma zdravlja. Iznio je primjedbe na činjenicu što se informacije o 
radu Općine Gradac objavljuju isključivo na stranicama vladajuće stranke, a ne na službenoj 
stanici Općine Gradac tako da  većina stanovnika naše općine nije upoznata sa radom i o čemu 
je za vrijeme svog mandata u Vijeću upozoravao više puta. 
 Matko Burić je dogovorio da je kod izvođenja radova pored doma zdravlja u Gradcu u 
planu saniranje potpornog zida tako da neće doći do urušavanja Jadranske ulice, međutim da su 
kontaktirane Županijske ceste, dok se sve Odluke koje donese Općinsko vijeće mogu pročitati 
na službenoj stranici Općine Gradac www.opcinagradac.hr jer su iste objavljene u Službenim 
glasnicima, službenim glasilima općine Gradac, te ostale web stranice, kao što su Ploče online, 
Makarsko primorje i sl. često prenose Odluke i objave sa službene i ostalih stranica Općine 
Gradac. Također, na facebbok stranici Općine Gradac se redovito objavljuju službene 
informacije, dok se na stranici Općina Gradac nastavlja bolje, koja je privatna stranica Matka 
Burića kao načelnika i njegovog Tima objavljuju samo neka postignuća za koja smatra da su 
napravljena njegovom zaslugom. 
 Robert Talajić je također primjedbovao na stanje u kojem se nalazi većina klupa na 
našem području, iste se ne održavaju, odnosno većina ih je suha i sa oguljenom bojom, posebno 



na Trgu Soline. Napomenuo je da se uskoro obilježava 30-ta obljetnica od osnutka 116. brigade 
kroz koju je prošlo 90% našeg stanovništva te je u planu izrada spomen ploče i njeno 
postavljanje na prikladnom mjestu u Gradcu. Matko Burić je odgovorio da će se do sezone 
klupe obnoviti, a da daje Robert Talajiću punomoć da sve dogovori za navedenu ploču te mu 
dođe s ponudom. 

- Danica Knežević je predložila, da se zbog vjerodostojnijeg prijenosa 
izrečenog u zapisnik sjednice snimaju na diktafon. Izrazila je primjedbu što na službenoj 
stranici do dana održavanja današnje sjednice Vijeća nije objavljen nijedan zapisnik u 2021. 
godini nakon čega je Matko Burić naložio službama Općine da iste objave. Također je 
primjedbovala što Školski odbor, čiji je ona član kao predstavnik roditelja, ni nakon dva dopisa 
Općini, a koja se odnose na sufinanciranje kupovine školskih uniformi i marendi za učenike i 
za postavljanje većeg broja uspornika na cesti pored igrališta, nikada nije dobio odgovor od 
nadležnih službi iz Općine.  
 Matko Burić je odgovorio da je na navedene teme iz dopisa razgovarao sa ravnateljem 
škole kome je objasnio situaciju, te bi ravnatelj o svemu trebao obavijestiti Školski odbor, 
odnosno u razgovoru je zaključeno da Općina Gradac, za sada, u planiranim sredstvima u 
proračunu, a  koja se odnose na socijalna davanja, nema prostora za izdvajanja za sufinanciranje 
gore predloženoga, dok je prometni redar, uvidom na terenu, zaključio da se nije ukazala 
potreba za postavljanjem dodatnog broja uspornika. 
 Danica Knežević je pitala da li je istinita informacija, a koju je dobila od nekolicine 
roditelja čija djeca pohađaju Glazbenu školu u Gradcu, da će ista biti besplatna za polaznike, 
odnosno da će istu plaćati Općina Gradac? Obzirom da su roditelji dobili uplatnice za školu za 
prethodni mjesec ostali su zatečeni, te su, neki, ispisali djecu iz glazbene škole jer im je plaćanje 
iste bio dodatni udarac na kućni budžet. 
 Matko Burić je odgovorio da se radi o dezinformaciji, da Općina Gradac nikada nije 
obećala financiranje glazbene škole ni jednom učeniku, niti se ista igdje financira sredstvima 
Općine obzirom Glazbena škola djeluje u sklopu bivšeg Kragujevačkog odmarališta, te joj je, 
na temelju raspisanog i objavljenog natječaja prostor izdan za 1 kn mjesečno po 1 m2.  
Branka Veža, kojoj su djeca bila polaznici glazbene škole prije nekoliko godina je potvrdila 
navode općinskog načelnika da se svugdje glazbena škola plaća, odnosno istu plaćaju polaznici, 
a ne Općina. 
 Danica Knežević je pitala da li je moguće da Općina Gradac organizira, financira ili 
sufinancira prijevoz djece koja, zbog nemogućnosti bavljenja sportom na području naše Općine, 
idu na treninge u Ploče ili u Makarsku, posebno se osvrnuvši na veći broj djece koja nekoliko 
puta tjedno treniraju vaterpolo u Makarskoj u zatvorenom bazenu i koje do Makarske voze 
roditelji? 
 Matko Burić je odgovorio da je upoznat sa izrečenim i da je , po njegovom saznanju i 
po dogovoru, predsjednik VK Gradac Ivan Peko trebao održati sastanak sa roditeljima na tu 
temu. Obzirom da za sada nema povratnu informaciju da li je sastanak održan i koji su zaključci 
doneseni na istom ne može odgovoriti na postavljeno pitanje. Danica Knežević je napomenula 
da se treba utvrditi da li Općina, koja nije prijevoznik niti je ovlaštena za prijevoz putnika, može 
prevoziti malodobnu djecu, dok se Robert Veža ne slaže s prijedlogom da Općina prevozi ili 
financira prijevoz djece smatrajući da je isto obveza ili volja roditelja, a ne Općine. 
 
 Ad.4) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su sve predložene Odluke 
od točke 4. do točke 16. današnje sjednice dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je 
riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog istakao da sve navedene i 



predložene Odluke o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo 
Općine Gradac Općinsko vijeće općine Gradac može donijeti na temelju članaka 359. – 362. 
Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 21. Statuta Općine 
Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20, 4/21).  Predloženim 
Odlukama Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige 
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižnog odjela Makarska, katastarske općine na koju se 
odnosi predložena Odluka,  a na kojima je upisano društveno vlasništvo. Općinski sud u Splitu, 

zemljišnoknjižni odjel Makarska, će temeljem donesenih Odluka na nekretninama iz članka 
1. Odluka izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu uknjižbu prava vlasništva 
istih na ime i korist Općine Gradac. Člankom 3. predloženih Odluka ovlašćuje se općinski 
načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje radi upisa brisanja društvenog vlasništva 
i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac 
na nekretninama iz članka 1. Odluka, te da  izvrši i ostale potrebne radnje radi sređivanja 
zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. predloženih Odluka. Uvodna napomena 
odnosi se na sve Odluke koje su predložene u točkama 4 do 16. Prva predložena Odluka odnosi 
se na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, 
zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312908 Brist, zemljišnoknjižni uložak broj 
156, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 
4162/3 k.o. Brist, nerazvrstana cesta (Ulica Slakovac) površine 19 m2.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se nitko od nazočnih 
vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i 
ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM 
glasom. 
 
 Ad. 5) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. do 
točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju Matku 
Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine 
upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, 
katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak broj 75, a na kojima je upisano 
društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 3232/1 k.o. Podaca, put 
površine 875 m2 2. Čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca, put površine 193 m2 3. Čest.zem. 3233/2 
k.o. Podaca, put površine 2377 m2 4. Čest.zem. 3234 k.o. Podaca, put površine 795 m2 5. 
Čest.zem. 3259/1 k.o. Podaca, put površine 2860 m2. 
 Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 
 

Ad. 6) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. do 
točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju Matku 
Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine 
upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, 
katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak broj 163/2, a na kojima je upisano 
društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 1457/10 k.o. Podaca, put 
površine 492 m2. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 



 
Ad.7) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. do 

točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju Matku 
Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine 
upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, 
katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak broj 336, a na kojima je upisano 
društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. čest.zem. 2197/2 k.o. Podaca, pašnjak 
površine 452 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.8) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. do 

točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju Matku 
Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine 
upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska 
katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak broj 401, a na kojima je upisano 
društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak 
broj 401, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. 
čest.zem. 1588/2 k.o. Podaca, put površine 355 m2 2. čest.zem. 1588/4 k.o. Podaca, put 
površine 221 m2. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.9) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. do 

točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju Matku 
Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo nekretnine 
upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, 
katastarska općina 
317039 Drvenik, zemljišnoknjižni uložak broj 625, a na kojima je upisano društveno vlasništvo 
i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 5915 k.o Drvenik, put površine 732 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.10) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 
Makarska, katastarska općina 317101 Zaostrog, zemljišnoknjižni uložak broj 1521, a na kojima 
je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 2991/2 k.o. 
Zaostrog, put površine 585 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.11) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 



Makarska, katastarska općina  317039 Drvenik, zemljišnoknjižni uložak broj 1663, a na kojima 
je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 3645/1 k.o. 
Drvenik, put površine 2485 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.12) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 
Makarska, katastarska općina  317101 Zaostrog, zemljišnoknjižni uložak broj 3062, a na kojima 
je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 4568/1 k.o. 
Zaostrog, put površine 790 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.13) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine 312908 Brist, zemljišnoknjižni uložak broj 3981, a na kojima je upisano društveno 
vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 4156/1 k.o. Brist, put površine 451 m. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.14) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 
Makarska, katastarska općina a 312908 Brist, zemljišnoknjižni uložak broj 3982, a na kojima 
je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 4152 k.o. Brist, 
put.  

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.15) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 
nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 
Makarska, katastarska općina 312975 Podaca, zemljišnoknjižni uložak broj 7221, a na kojima 
je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 3232/2 k.o. 
Podaca, put površine 945 m2 2. čest.zem. 3279/2 k.o. Podaca, put površine 24 m2. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.16) Uvodne napomene dala je Anita Lasić koja je istakla da su odluke od točke 4. 

do točke 16. dostavljene vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je istakao da se predložena Odluka odnosi na  preuzimanje u vlasništvo 



nekretnine upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel 
Makarska, katastarska općina a 312916 Gradac, zemljišnoknjižni uložak broj I, a na kojima je 
upisano društveno vlasništvo i to sljedeća katastarska čestica: 1. Čest.zem. 4544 k.o. Gradac, 
cesta površine 2830 m2 2. čest.zem. 4545 k.o. Gradac , cesta površine 3003 m2 3. Čest.zem. 
4546/1 k.o. Gradac, put površine 217 m2 4. Čest.zem. 4546/4 k.o. Gradac , put površine 170 
m2 5. Čest.zem. 4546/5 k.o. Gradac, put površine 80 m2 6. Čest.zem. 4546/6 k.o. Gradac, put 
površine 19 m2 7. čest.zem. 4546/8 k.o. Gradac, put površine 70 m2. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke dala na donošenje i ista je donesena sa 13  glasova ZA, 
ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad.17) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 

dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je objasnio da Općinsko vijeće općine Gradac na temelju članka 107. stavka 
3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), i 
članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) 
može donijeti Odluku o  dopunama odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine 
Gradac, odnosno se u Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac („Službeni 
glasnik“ broj 9/13, 9/18, 5/19) dopunjuje tablica „Popis nerazvrstanih cesta na području Općine 
Gradac“ na način da se iza rednog broja 96. dodaju redni brojevi 97. – 117. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se nitko od nazočnih 
vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je prijedlog Odluke o dopunama odluke 
o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 13 
glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 
Ad. 18) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 

dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je objasnio da na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju 
političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) 
i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst, 11/20 i 
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti predloženu Odluku o raspoređivanju 
sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika za 2021. godinu. Predloženom Odlukom se  raspoređuju sredstva za financiranje 
redovitih političkih aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od lipnja 
do prosinca 2021. godine, a koja su osigurana u Proračunu Općine Gradac za 2021. godinu. 
Sredstva za financiranje redovitih političkih aktivnosti određuju se u iznosu od 2.000,00 kn po 
svakom vijećniku Općinskog vijeća.  U Općinskom vijeću Općine Gradac podzastupljen je 
ženski spol. Posebno je naglasio da se u prijedlogu navedene Odluke koja je dostavljena 
vijećnicima  uz poziv za sjednicu potkrala tiskarska pogreška, a odnosi se na broj vijećnika 
HDZ-a raspoređenih po spolu i koju treba ispraviti.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se nitko od nazočnih 
vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je prijedlog Odluke o raspoređivanju 
sredstava iz proračuna Općine Gradac  za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih 
vijećnika za 2021. godinu s ispravljenim člankom 4. koji se odnosi na broj vijećnika HDZ-a po 
spolu  dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni 
jednim SUZDRŽANIM glasom. 
 



 Ad.19)  Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je objasnio da na temelju članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog 
odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), i članka 21. 
Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko 
vijeće Općine Gradac može donijeti odluku o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja za 
područje Općine Gradac. Predložio je da se u isto imenuju: 
1. Marija Lozina, predstavnica Općine Gradac  
2. Monika Stipić, predstavnica Općine Gradac  
3. Marija Viskić, predstavnica Općine Gradac  
4. Frane Radelja, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva  
5. Zvonko Klarić, predstavnik Lučke kapetanije, Ispostava Makarska 
koji između sebe biraju predsjednika Vijeća. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Željko Pećar, vijećnik, izrazio 
svoje nezadovoljstvo predloženim članovima vijeća iz razloga što su svo troje članovi SDP-a, 
te je pitao da li je jedan član Koncesijskog vijeća mogao biti iz druge stranke ili nezavisni član? 
Matko Burić je odgovorio da je pravilo da vladajuća stranka predlaže i bira svoje članove s čim 
je završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda, a da dva predstavnika daje Županija, pa 
pretpostavlja da oni nisu iz vladajuće većine u Općini nego u Županiji. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja dala na 
donošenje  i sta je donesena sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i tri SUZDRŽANA 
glasa (Danica Knežević, Branka Veža, Željko Pećar). 
 
 Ad.20) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 62. Zakona o komunalnom 
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Gradac 
(„Službeni glasnik“ broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac 
može donijeti Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom 
pravnom statusu, odnosno se u članku 1. Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i 
njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“ broj 16/19, 5/20, 4/21) u tablici „Popis 
komunalne infrastrukture“ koja je prilog odluke, mijenja točka 94. Riječ je o zemljištu na kome 
se nalazi park u Podaci, te je  napomenuo je da se park koristi kao javno dobro obzirom da se 
na istom nalazi igralište i drugi sadržaji za sport i rekreaciju i da se ne može dozvoliti da u sred 
parka netko ima svoju privatnu česticu. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Branka Veža pitala gdje se 
nalazi čestica koja je vlasništvo Nikole Štule iz Podace, odnosno da li je Mjesni odbor Podaca 
dao svoje mišljenje po prijedlogu ove Odluke? Matko Burić je odgovorio da je spomenuta 
čestica dio ranije donesene Odluke, dok MO Podaca nije nadležan za ovu točku dnevnog reda 
tako da od njih nije zatraženo mišljenje. 

Nakon kratke rasprave Anita Lasić je Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj 
infrastrukturi Općine Gradac i njezinom pravnom statusu dala na donošenje i ista je donesena 
sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i tri SUZDRŽANA glasa (Danica Knežević, 
Branka Veža, Željko Pećar). 
 

Ad.21) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 



Matku Buriću koji je objasnio da na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu 
(„Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni 
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti 
predloženu Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Gradac. 
Predložena vrijednost boda komunalne naknade (B) na području Općine Gradac određuje se u 
iznosu od 0,30 kuna mjesečno po četvornom metru (m2 ) korisne površine, te bi danom stupanja 
na snagu ove Odluke prestala važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne 
naknade („Službeni glasnik“ broj 26/17). Posebno je naglasio da je Općina Gradac, usprkos 
povećanju iznosa vrijednosti boda,  općina gdje stanovništvo plaća i dalje najmanji iznos 
komunalne naknade te da je povećanje nužno zbog daljnjih ulaganja u infrastrukturu, podizanje 
i napretka destinacije.   
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Danica Knežević izrazila 
nezadovoljstvo povećanjem vrijednosti boda za naplatu komunalne naknade na području 
Općine Gradac istakavši da se radi o drugom povećanju unutar četiri godine, te spomenuto 
povećanje smatra udarom na budžet svih kućanstava na našem području, posebno što je znatno 
poskupjela i prosječna mjesečna košarica za svaku obitelj. Pitala je da li će se ubrana sredstva 
trošiti namjenski i za šta? Matko Burić je odgovorio da će se, kao i do sada, trošiti namjenski, 
a točna namjena će se utvrditi prilikom izrade proračuna Općine Gradac za 2022. i svaku 
sljedeću godinu, odnosno tada će se odrediti konkretne investicije i projekti kao što su izgradnja 
rive, šetnice i dr. Smatra da je povećanje neznatno i da neće bit dodatno opterećenje za naše 
građane,  istakavši da za sve planirano što se izgradnje tiče trebaju sredstva, posebno što je u 
građevinarstvu došlo do velikog poskupljenja svih građevinskih materijala, posebno drva i 
željeza. Branka Veža je pitala koliko na području naše Općine ima stambenih i poslovnih 
prostora izraženih u m2 za koji se plaća komunalna naknada? Matko Burić je odgovorio da joj 
sada ne može dati točan podatak, no da može provjeriti. Za riječ se javio i Robert Talajić koji 
ne podržava povećanje vrijednosti boda za koga smatra da je preveliko i nije ga podržavao ni 
prije četiri godine. Smatra da je proračun općine Gradac značajno povećan u odnosu na prije 5 
godina, te da u istom ima prostora za namjenske investicije bez povećanja vrijednosti boda ili 
da se pristupi naplati dugovanja prema Općini Gradac i na taj način uberu potrebna sredstva. 
Pitao je zašto se, ako je povećanje bilo u planu, nije istom pristupilo u trećem mjesecu ove 
godine, a ne sada? Matko Burić je odgovorio da proračun općine Gradac, s obzirom na prostor, 
zahtjeve i veličinu naše Općine ne može pokriti kapitalna ulaganja, pristupa se naravno i drugim 
načinima prikupljanja novca, ali za daljnje projekte Općina mora biti financijski jaka. Što se 
tiče povećanja, odgovorio je da svatko može to tumačiti na svoj način, međutim da je povećanje 
iza sezone prvenstveno rezultat dobre turističke sezone, odnosno dobre ekonomske situacije, 
jer se pratila situacija izazvana korona virusom. Smatra da je ekonomska kriza vezana za 
dolazak gostiju i noćenja prošla, da smo imali odličnu turističku sezonu, te da je sad pravo 
vrijeme za podignuti nivo boda kako bi se približili ostalim destinacijama kakvim težimo te je 
bitno napomenuti da je iznos naknade i sada najmanji na Makarskoj rivijeri.  Kako su stanovnici 
Općine Gradac upoznati putem dopisa u kome se isti u dobroj vjeri pozivaju da provjere svoja 
dugovanja  prema Općini, počelo se i s naplatom dugovanja, odnosno pojedinim dužnicima su 
poslane opomene , te će se, ukoliko bude potrebno, pristupiti slanju ovrha s čim je završena 
rasprava po ovoj točci dnevnog reda. 
            Anita Lasić je prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području 
Općine Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 9 glasova ZA, s 4 glasa PROTIV (Danica 
Knežević, Branka Veža, Željko Pećar, Robert Talajić) i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 
 



 Ad.22) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 103. Zakona o cestama 
(„Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), članka 21. Statuta Općine 
Gradac i pismenog zahtjeva Elvedina Bečića, Toromanova 21, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 
upotrebi za dio nerazvrstane ceste označene kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog, odnosno istom 
Općinsko vijeće Općine Gradac ukida status javnog dobra u općoj upotrebi za dio građevine 
označene kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog, označene narančastom bojom, u naravi dvorište, 
površine 11,00 m2 , prikazane na prijedlogu formiranja građevinske čestice iz siječnja 2021. 
godine, koji je izradio Zvonko Babić, ing. geod. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Danica Knežević pitala da li je 
zatraženo mišljenje MO Zaostrog na što joj je Matko Burić odgovorio da se zemljište već 
prodalo, i to po njegovom saznanju jednoglasno na jednoj od prethodnih sjednica vijeća, te je 
ovo sljedeći korak koji je pro forma i nije bilo potrebno zatražiti mišljenje s čim je završena 
rasprava po ovoj točci dnevnog reda. 

Anita Lasić je prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio 
nerazvrstane ceste označene kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog  dala na donošenje i ista je 
donesena sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i tri SUZDRŽANA glasa (Danica 
Knežević, Branka Veža, Željko Pećar). 
 
 Ad.23) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o 
predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 21. 
Statuta Općine Gradac Općinsko vijeće može donijeti Odluku o davanju prethodne suglasnosti 
na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gradac“ kojeg je 
utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gradac“ na 34. sjednici održanoj 8. rujna 2021. godine.  
Izmjena se odnosi na zapošljavanje djelatnika u Dječjem vrtiću Drvenik obzirom da je počela 
druga faza projekta „Općina Gradac za mlade obitelji“, te se u sklopu iste produžuje rad vrtića 
u Drveniku, a samim tim se povećava i potreba za većim brojem djelatnika.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Branka Veža pitala da li postoji 
mogućnost zapošljavanja logopeda u vrtiću o čemu je govorila i na jednoj od prošlih sjednica 
Općinskog vijeća? Matko Burić je odgovorio da logoped već radi, te će se, ubuduće, financirati 
iz naprijed spomenutog programa. 

Nakon uvodne napomene Anita Lasić je prijedlog Odluke o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gradac“ 
dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 
SUZDRŽANIM glasom.  
 
 Ad. 24) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je dio materijala za ovu točku 
dnevnog reda dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, te se dio, odnosno Izvješće o radu 
dječjeg vrtića „Gradac“ mogao pročitati na poveznici o čemu su vijećnici, putem poziva za 
sjednicu, na vrijeme obaviješteni. Riječ je prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je u kraćoj 
uvodnoj napomeni istakao da na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/154 – ispravak, 123/17, 
98/19, 144/20), članka 21. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni 



tekst, 11/20 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Zaključak o Prihvaćanju 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Gradac“ za pedagošku godinu 2020/2021 nakon čega je 
otvorena rasprava u kojoj je Danica Knežević primjedbovala na činjenicu što iza završene 
pedagoške godine 2020./2021. godine nije održana završna priredba vrtićke djece, što je, do 
ove godine, bila praksa. Anita Lasić je odgovorila da  je, po njenom mišljenju, razlog korona 
koji Danica Knežević ne prihvaća iz dva razloga, a to je što je ista održana u svim ostalim 
mjestima na Makarskoj rivijeri, te vrtić ima lijep prostor ispred zgrade koji je na otvorenom. 
Posebno je istakla da treba pohvaliti ravnateljicu Općinske knjižnice koja je u navedenom 
prostoru održala druženje sa djecom, te je na taj način i na istom mjestu mogla biti održana i 
završna priredba. Matko Burić je odgovorio da je sve navedeno tema za sjednicu Upravnog 
vijeća Dječjeg vrtića Gradac, a ne Općinskog vijeća Općine Gradac uz napomenu da djeca za 
vrijeme boravka u vrtiću imaju niz aktivnosti i događanja, dok je Anita Lasić istakla da će o 
svemu pitati ravnateljicu vrtića za koju vjeruje da ima opravdan razlog za neodržavanja 
priredbe, te će na pitanje Danice Knežević odgovoriti na idućoj sjednici Općinskog vijeća s čim 
je završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda. 

Anita Lasić je zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Gradac“ Gradac 
za pedagošku godinu 2020/2021 dala na usvajanje i isto je usvojeno sa 10 glasova ZA, ni jednim 
glasom PROTIV i tri SUZDRŽANA glasa (Danica Knežević, Branka Veža, Željko Pećar). 
 
 Ad. 25) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 3. Zakona o upravljanju 
javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01, 98/19), i članka 21. Statuta Općine 
Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine 
Gradac može donijeti Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka 
za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac. Navedeno Povjerenstvo 
raspisuje javni natječaj, utvrđuje pravodobne i potpune prijave na natječaj, utvrđuje listu 
kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, 
obavlja razgovor s kandidatima i predlaže kandidata za imenovanje ravnateljem Općinske 
knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac. Predložio je da se u Povjerenstvo imenuju: 
1. Milijana Veža  
2. Maroje Miošić  
3. Ivan Peko  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Danica Knežević pitala da li 
svi predloženi članovi Povjerenstva imaju potrebnu stručnu spremu za odlučivanje o kandidatu 
za ravnatelja/icu Općinske knjižnice i zašto jedan član povjerenstva nije iz HDZ-a  ili nezavisni 
član? Matko Burić je odgovorio da  predlagatelj, odnosno općinski načelnik, predlaže članove 
Povjerenstva, te vladajuća većina u svim institucijama bira povjerenstvo, te je tako i kod HDZ-
a u općinama gdje su na vlasti, a i u našoj županiji. Svi predloženi članovi imaju potrebnu 
stručnu spremu s čim je završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda nakon čega je Anita 
Lasić prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za 
imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac dala na donošenje i ista je 
donesena sa 10 glasova ZA, tri glasa  PROTIV (Danica Knežević, Branka Veža, Željko Pećar) 
i ni jednim SUZDRŽANIM  glasom. 
 

Ad.26) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 



Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o 
knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19, 98/19), i članka 21. Statuta 
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće 
Općine Gradac može donijeti Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac kojom se utvrđuje raspisivanje navedenog natječaja 
i ovlašćuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja da može raspisati  javni natječaj i da nakon 
provedenog postupka izbora treba podnijeti Izvješće o provedbi natječajnog postupka, te 
predložiti Općinskom vijeću Odluku o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice „Hrvatska 
sloga“ Gradac. Natječaj  će se objaviti u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i 
oglasnoj ploči Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac, 

Nakon opširnije uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se nitko od 
nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je prijedlog Odluke o 
raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga 
Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni 
jednim SUZDRŽANIM glasom. 
 

Ad.27) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 21. Statuta Općine Gradac 
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac 
može donijeti  zaključak za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda 
koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije, odnosno se predlaže da se  za 
promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesija na pomorskom dobru na 
području Splitsko-dalmatinske županije imenuje  Matko Burića koji će biti predstavnik 
Općinskog vijeća Općine Gradac za područje Općine Gradac iz razloga što je najupućeniji o 
svemu što se odvija na pomorskom dobru naše Općine, odnosno založiti će se kako bi se u 
dogledno vrijeme uklonio tobogan koji se nalazi u Gradcu i  koji duži niz godina nije u funkciji, 
te pruža ružnu sliku turistima, a prije svega predstavlja opasnost za okolne kupače.  
 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se nitko od nazočnih 
vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je prijedlog Zaključka za imenovanje 
promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesija na pomorskom dobru Splitsko-
dalmatinske županije, odnosno imenovanje Matka Burića za promjenjivog člana, dala na 
usvajanje i isti je usvojen sa 12 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i s jednim 
SUZDRŽANIM glasom (Branka Veža). 
 

Ad.28) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku 
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 ), članka 176. Zakona o 
prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i pismenog 
zahtjeva vlasnika zemljišta Miriam Gal'ova, Sabinov, i Antona Gal'a, Sabinov,  Općinsko vijeće 
Općine Gradac može donijeti Odluku o prodaji i zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine Gradac 
u mjestu Brist, površine od 52,00 m2. Istom se odobrava prodaja i zamjena zemljišta u 
vlasništvu Općine Gradac i to dio nekretnine označen kao č.zem. 4136 k.o. Brist, zk.ul. 155, u 
površini od 52,00 m2 (od ukupne površine 1351 m2 ) . Dio nekretnine označen kao č.zem. 4136 
k.o. Brist, zk.ul. 155, u površini od 40,00 m2 prodat će se podnositeljima zahtjeva po tržišnoj 



cijeni, dok će se za dio nekretnine u površini od 12 m2 izvršiti zamjena za nekretninu koja je u 
vlasništvu podnositelja zahtjeva Miriam Gal'ova i Anton Gal'a i to za dio č.zem. 1914/2 k.o. 
Brist, površine 12 m2 . Tržišna cijena zemljišta utvrđena je na osnovu Procjembenog elaborata 
ovlaštenog procjenitelja i iznosi 1.826,92 kn/m2 , odnosno ukupno 95.000,00 kn. Ovom 
Odlukom Općinsko vijeće Općine Gradac ovlašćuje općinskog načelnika da s podnositeljima 
zahtjeva sklopi Ugovor o kupoprodaji i zamjeni nekretnine u roku od 30 dana od stupanja na 
snagu ove Odluke. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Branka Veža pitala koji je sada 
status javne površine, odnosno stepenica pored UO „Sidra“ u Bristu, te da li predmet predložene 
Odluke ugrožava naprijed navedeno? Matko Burić je odgovorio da nije, odnosno donošenjem 
navedene Odluke riješiti će se višegodišnji problem za obitelj Borić koji su vlasnicu UO 
„Sidre“.  

Nakon završene rasprave Anita Lasić je prijedlog Odluke o  prodaji i zamjeni zemljišta 
u vlasništvu Općine Gradac u mjestu Brist površine od 52,00 m2 dala na donošenje i ista je 
donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.  

 
Sjednica je završena u 19,40 minuta. 
 
Gradac. 02. studenog 2021. 
KLASA: 021-05/21-01/73 
URBROJ: 2147-04-21-01-1 
 
Zapisničar: Ariana Sinković 
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