SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC
SLUŽBENI GLASNIK

GODINA: 2022.

Gradac, 22.4.2022.

BROJ: 8/22

SADRŽAJ
- Općinsko vijeće 1. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gradac
2. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
3. Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i
njezinom pravnom statusu
4. Odluka o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić „Gradac“
5. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić
„Gradac“
6. Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Općinski načelnik 1. Odluka o radnom vremenu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gradac, uredovnim danima i vremenu za rad sa strankama

Izdavač: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac

Na temelju članaka 35. i 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15-Ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i
članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21 ), Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22.4.2022. godine,
donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Gradac
Članak 1.
U uvodu Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 6/16) brišu se riječi „i prijedloga Općinskog načelnika Općine Gradac“

Članak 2.
U članku 9. stavak 2. briše se
Članak 3.
U članku 13. riječ „prvog“ zamjenjuje se riječju „osmog“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Anita Lasić, prof.

KLASA: 024-02/22-01/21
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

Na temelju članaka 95. stavka 1. 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, na svojoj 9. sjednici održanoj
dana 22.4.2022. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik“ broj 2/19) članak 12. stavak 2. mijenja se
i glasi:
„Komunalnu naknadu iz stavka 1. ovog članka obveznici plaćaju u jedan put godišnje u roku
15 dana od dana dostave rješenja“

Članak 2.
Članak 13. mijenja se i glasi:
„Komunalna naknada za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i za poslovni
prostor koji služi za ostale djelatnosti plaća se u godišnjem iznosu u roku 15 dana od dana
dostave rješenja“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Anita Lasić, prof.

KLASA: 024-02/22-01/22
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

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 na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22.4.2022. godine donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom pravnom statusu
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom pravnom statusu („Službeni glasnik“
broj 16/19, 5/20, 4/21, 16/21, 4/22) u tablici „Popis komunalne infrastrukture“ koja je prilog odluke,
točka 59. dopunjuje se kako sljedi:
NAZIV I VRSTA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTU
RE U NARAVI

Trg – Gornja Vala

Nerazvrstana cesta
– dio Jadranske
ulice

ČESTICA KULTURA
ZEMLJE (UPISANA U
KATASTRU)

UDIO

UPISANI
VLASNIK

1/2

Kostanić Ljerka
Kostanić Momčilo
Alač Ljubica
Kostanić Anka
HEP distribucija
d.o.o.
Alač Goran
Javno dobro, putevi
i potoci Drvenik
Alač Milovan

1/2

Alač Mila

1/2

Alač Milovan

1/2

Alač Mila

put

1/1

Hrvatski fond za
privatizaciju

1948/12

put

1/1

Stipić Jagoda

1941

zgrada i dvorište

1/1

1954/3

tor - štala

1/1

4036

pašnjak

4033/2

pašnjak

3/8
3/8
1/8
1/8
1/1

4031/3

pašnjak

1/1

4057/3

put

1/1

4031/2

oranica

4038

dvorište

1948/13

Hrvatski fond za
privatizaciju
Hrvatski fond za
privatizaciju

UPRAVITELJ
U NARAVI

LOKALCIJA /
KATASTARSKA
OPĆINA

Općina Gradac

Drvenik

Općina Gradac

Gradac

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni
glasnik“.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Anita Lasić, prof.

KLASA: 024-02/22-01/23
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97,
107/07, 94/13, 98/19) i članka 52. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića Gradac a na prijedlog
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Gradac'' od dana 4. travnja 2022. godine Općinsko vijeće
Općine Gradac na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22. travnja 2022. godine donosi
ODLUKU
o razrješenju ravnateljice ustanove Dječji vrtić ''Gradac''
I.
Razrješuje se Dražena Radonić, Čaklje 71, Podgora, OIB:19095039565, dužnosti ravnateljice
ustanove Dječji vrtić ''Gradac'' s danom 25. travnja 2022. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u službenom glasilu Općine Gradac,
''Službeni glasnik''.
Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Gradac'' podnijelo je Općinskom vijeću Općine Gradac
prijedlog za razrješenje ravnateljice ustanove Dječji vrtić ''Gradac'' dana 4. travnja 2022.
godine.
Sukladno odredbama članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kao i
članka 52. stavka 3. Statuta Dječjeg vrtića ''Gradac'' ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na
prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića. Člankom 3. Statuta Dječjeg vrtića ''Gradac'' propisano
je da je osnivač istog Općina Gradac.
Sukladno članku 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi( NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19, 144/20) opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se
aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir nepredviđene okolnosti koje zahtijevaju hitno
postupanje i u kojima se ne može dozvoliti da ustanova poput dječjeg vrtića bude određeno
vrijeme bez rukovodeće osobe, odluka će stupiti na snagu prvog dana od dana objave a sve
kako bi se u što kraćem roku našla adekvatna zamjena, odnosno imenovao vršitelj dužnosti
ravnatelja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Sukladno članku 45. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) razriješena
osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset dana
od dana zaprimanja odluke.
Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Anita Lasić
KLASA: 024-02/22-01/24
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona o ustanovama ( NN NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19) a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Gradac'' od dana 4. travnja 2022.
godine Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 9. sjednici održanoj dana 22. travnja 2022.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja ustanove Dječji vrtić ''Gradac''
I.
Imenuje se Maja Radelić, Obala Bošac 20, Gradac, OIB: 40861822869, magistra pedagogije,
za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića ''Gradac'', s danom 26. travnja 2022. godine.
II.
Ova odluka stupa na snagu prvi dan nakon dana objave u službenom glasilu Općine Gradac,
''Službeni glasnik''.
Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Gradac'' podnijelo je Općinskom vijeću Općine Gradac
prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića ''Gradac'' dana 4. travnja
2022. godine.
Sukladno odredbama članka 44. stavak 3. Zakona o ustanovama u slučaju razrješenja ravnatelja
imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja. Odredba članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ''Gradac''
propisuje da upravno vijeće vrtića predlaže osnivaču imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja.
Člankom 3. Statuta Dječjeg vrtića ''Gradac'' određeno je da je osnivač istog Općina Gradac.
Sukladno članku 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi( NN
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19, 144/20) opći akt stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave. Iznimno, općim se
aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu prvog dana od dana
objave. Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir nepredviđene okolnosti koje zahtijevaju hitno
postupanje i u kojima se ne može dozvoliti da ustanova poput dječjeg vrtića bude određeno
vrijeme bez rukovodeće osobe, odluka će stupiti na snagu prvog dana od dana objave a sve
kako bi u što kraćem roku adekvatna zamjena počela s vršenjem dužnosti ravnatelja.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Anita Lasić
KLASA: 024-02/22-01/25
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20), članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni
tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj 9. sjednici održanoj dana
22.4.2022. godine donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
Članak 7. stavak 4. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik“ broj 10/21) mijenja
se i glasi:
„Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel će djelomično osloboditi od plaćanja komunalnog
doprinosa fizičke osobe u visini od 70% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa, po
pojedinačnom zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa koji se podnosi prije izdavanja
rješenja o komunalnom doprinosu u slučaju da je obvezniku komunalnog doprinosa izdano
pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju za stambenu zgradu, koja mu služi za stambeno
zbrinjavanje, te ima trenutno i neprekidno prebivalište na području Općine Gradac duže od 10
godina u trenutku podnošenja zahtjeva “
Članak 2.
U članku 7. dodaje se stavak 4a koji glasi:
„Da bi se ostvarilo pravo iz stavka 4. ovog članka obveznik komunalnog doprinosa dužan je
uz zahtjev dostaviti:
-

-

-

potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja prema Općini Gradac i prema
Turističkoj zajednici Općine Gradac ili Turističkoj zajednici mjesta Drvenik ovisno o
prebivalištu podnositelja zahtjeva
potvrdu da nema dospjelih a neplaćenih dugovanja po osnovi poreznih obveza prema
Općini Gradac o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava
Izjavu ovjerenu u javnog bilježnika da nekretnina neće biti predmet prodaje ili da se
neće otuđiti na bilo koji način najmanje 10 godina računajući od dana izvršnosti
rješenja o komunalnom doprinosu
Dokaz o trenutnom i neprekidnom prebivalištu na području Općine Gradac u trajanju
dužem od 10 godina za podnositelja zahtjeva“
Članak 3.

U članku 7. dodaje se stavak 4b koji glasi:
„ Komunalni doprinos iz stavka 4. ovog članka kojeg je obveznik bio oslobođen, plaća se
naknadno u roku 10 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu u
slučajevima:
1. ako nekretnina bude predmet prodaje ili obveznik otuđi nekretninu na bilo koji način u
cijelosti ili djelomično

2. obveznik iznajmi nekretninu u cijelosti
3. obveznik ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese
stanovanja
4. Jedintveni upravni odjel naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za oslobođenje iz ove
Odluke.“
Članak 4.
U članku 7. dodaje se stavak 4c koji glasi:
Otuđenjem nekretnine iz članka 7. stavka 4b. točke 1 ovog članka ne smatra se ako nekretninu
stječe bračni drug ili dijete obveznika nasljeđivanjem ili darovanjem te u tom slučaju novi
stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika u svezi zabrana otuđenja i prodaje nekretnine, s
tim da se rok zabrane otuđenja ili prodaje računa od dana izvršnosti rješenja koje glasi na
prednika.
U svrhu dokazivanja da se nekretnina koristi za stalno stanovanje, Jedinstveni upravni odjel
ukoliko to ocijeni potrebnim može, u roku 10 godina računajući od dana izvršnosti rješenja o
komunalnom doprinosu, može zatražiti i izvršiti provjeru potrošnje režijskih troškova, prijam
poštanskih pošiljki, potvrde o zasnovanom radnom odnosu, potvrde o pohađanju vrtića i škole
na području Općine Gradac, izjave svjedoka i druge raspoložive dokaze
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku, službenom glasilu
Općine Gradac.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 024-02/22-01/29
URBROJ: 2147-04-01-22-1
Gradac, 22.4.2022. godine

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu („Službeni glasnik“ broj 25/18-pročišćeni tekst, 2/21, 7/21)
načelnik Općine Gradac dana 22. travnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o radnom vremenu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac,
uredovnim danima i vremenu za rad sa strankama
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Gradac, uredovni dani i vrijeme za rad sa strankama.
Članak 2.
(1) Puno radno vrijeme službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac je
40 sati tjedno.
(2) Službenici i namještenici rade pet dana tjedno, od ponedjeljka do petka.
(3) Službenici i namještenici u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac počinju s radom u 07,30
a završavaju u 15,30 sati, osim prvog i trećeg četvrtka u mjesecu kada je radno vrijeme od 13,00 do
21,00 sat.
(4) Izuzeće od odredbe navedene u stavku 3. ovog članka je radno vrijeme administrativnog referenta
koji za vrijeme ljetnog računanja vremena počinje s radom u 07,00 a završava u 15,00 sati, osim prvog
i trećeg četvrtka u mjesecu kada je radno vrijeme istog od 12,30 do 20,30 sati dok je za vrijeme zimskog
računanja vremena u rasporedu radnog vremena izjednačen sa ostalim službenicima i namještenicima.
(5) Ljetno radno vrijeme počinje od 01. svibnja, a završava 30. rujna.
Članak 3.
(1) Nepuno radno vrijeme spremačice utvrđuje se na 30 sati tjedno a raspoređeno je na 5 (pet) radnih
dana od ponedjeljka do petka.
(2) Dnevno radno vrijeme spremačice raspoređuje se dvokratno u vremenu od 6,00 do 9,00 sati i od
15,00 do 18,00 sati, osim prvog i trećeg četvrtka u mjesecu kada je radno vrijeme spremačice od 6,00
do 12,00 sati.
Članak 4.
(1) Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta i
to unutar vremenskog razdoblja od 11,30 do 12,00 sati, odnosno prvog i trećeg četvrtka u mjesecu od
16,30 do 17,00 sati.
(2) Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku
niti na kraju radnog vremena.
(3) Između dva uzastopna radna dana zaposlenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.
(4) Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
(5) Dani tjednog odmora su subota i nedjelja. Ako je prijeko potrebno da zaposlenik radi na dan tjednog
odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom slijedećeg tjedna.
(6) Ako zaposlenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 5. ovoga članka,
može ga koristiti naknadno prema odluci općinskog načelnika.
Članak 5.
(1) Uredovni dani za rad sa strankama službenika i namještenika su svaki dan od 08,00 do 11,00 sati,
osim prvog i trećeg četvrtka u mjesecu kada je vrijeme za rad sa strankama od 13,30 do 19,30 sati.
(2) Raspored radnog vremena za rad sa strankama može biti izmijenjen zbog izvanrednih okolnosti o

čemu je potrebno istaknuti obavijest na vidnom mjestu u zgradi sjedišta i na službenoj stranici Općine
Gradac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave a objavit će se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Burić, mag.polit.

KLASA: 024-01/22-01/19
URBROJ:2147-04-02-22-1
Gradac, 22. travnja 2022. godine

