Z A P I S N I K
sa sedme sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac održane 27. ožujka 2018. godine u
prostorijama općine Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3, s početkom u 18,00 sati.
Nazočni: Monika Stipić – predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac, Marija Ujdur,
Josip Kosović – zamjenici predsjednice Općinskog vijeća Općine Gradac, Vicko Kostanić,
Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivan Kosović, Srećko Peko, Robert
Talajić - vijećnici.
Odsutni: Joško Veža, Ivo Gojun, vijećnici.
Ostali: Matko Burić – općinski načelnik općine Gradac, Anita Šutić – zamjenica
općinskog načelnika općine Gradac, Jarmila Tomić - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
općine Gradac, Đino Zmijarević – ravnatelj JU „Izvor“ Ploče, Mandalena Sinković-Pavlović –
ravnateljica općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac, Ariana Sinković- zapisničar.
Monika Stipić, predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac, pozdravila je nazočne
vijećnike i goste, te utvrdila da je na sjednici nazočan potreban broj vijećnika za pravovaljano
donošenje odluka. Predložila je dopunu dnevnog reda, dostavljenog vijećnicima uz poziv na
sjednicu, točkom 16. Prve izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Dnevni red s dopunom dala je na usvajanje i isti je usvojen sa 11 glasova ZA, ni jednim
glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Dnevni red:
1. Stavljanje u mirovanje mandata člana Općinskog vijeća općine Gradac i imenovanje
novog člana Općinskog vijeća općine Gradac
2. Davanje svečane prisege
3. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Općinskog vijeća općine Gradac
4. Izvješće direktora JU “Izvor” Ploče o radu JU “Izvor” Ploče na području Općine Gradac
5. Izvješće ravnateljice općinske knjižnice “Hrvatska sloga” Gradac o radu općinske
knjižnice za 2017. godinu
6. Vijećnička pitanja
7. Usvajanje izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
8. Usvajanje izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu
9. Usvajanje Statuta općine Gradac (pročišćeni tekst)
10. Donošenje Plana gospodarenja otpadom općine Gradac za razdoblje od 2018.-2023.
godine
11. Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića “Gradac”
12. Donošenje Odluke o razrješenju člana i imenovanju člana Koncesijskog vijeća općine
Gradac
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih
djelatnosti na području Općine Gradac

14. Donošenje Odluke o poticajima na području općine Gradac
15. Donošenje Odluke o gospodarenju i raspolaganju imovinom u vlasništvu općine Gradac
16. Usvajanje Prvih izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu
Ad.1) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je riječ prepustila Matku Buriću,
općinskom načelniku općine Gradac i predsjedniku SDP-a općine Gradac, koji je istakao da na
temelju članka 81. Zakona o lokalnim izborima, a nastavno na odluku Vicka Kostanića od
05.veljače 2018. godine o zamrzavanju mandata vijećnika Općinskog vijeća općine Gradac,
ispred SDP-a općine Gradac određuje se da je zamjena Vicku Kostaniću prvi neizabrani
kandidat s liste, odnosno Marija Viskić iz Gradca, Hrvatske mladeži 2.
Ad.2) Monika Stipić je pozvala Mariju Viskić da ustane, te joj pročitala svečanu prisegu
slijedećeg sadržaja:
“ Prisežem da ću prava i obveze vijećnika Općinskog vijeća Gradac obavljati savjesno i
odgovorno radi gospodarskog i socijalnog probitka Općine i Republike Hrvatske, da ću se u
obavljanju dužnosti vijećnika pridržavati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i Statuta Općine
i da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske.”
nakon čega je Marija Viskić prisegnula i potpisala svečanu prisegu, te je nakon čestitki kolega
vijećnika odrađena ova točka dnevnog reda.
Ad. 3) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da je zapisnik sa 6. sjednice
dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu.
Za riječ se javio Robert Talajić, vijećnik, pohvalivši zapisničara za koga smatra da
odlično vodi zapisnik.
Obzirom da nitko od nazočnih vijećnika nije imao primjedbe na zapisnik Monika Stipić
je isti dala na usvajanje, te je usvojen sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim
SUZDRŽANIM glasom.
Ad.4) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je predstavila ravnatelja JU Izvor
Ploče Đina Zmijarevića koji je, na temelju rasprava i zaključaka sa prethodnih sjednica
Općinskog vijeća općine Gradac, pozvan na sjednicu kako bi dao izvješće o radu JU Izvora
Ploče koje se odnosi dio općine Gradac (mjesta Gradac, Brist i Podaca).
Nakon uvodne napomene riječ je preuzeo Đino Zmijarević koji je pozdravio nazočne vijećnike
i goste u svoje ime i u ime zaposlenika JU Izvor Ploče izrazivši zadovoljstvo što po prvi put
nazoči sjednici Vijeća istakavši, da iako je prvi put pozvan, ne može negirati dobru suradnju
koja je prethodnih godina vladala između općine Gradac, odnosno općinskog načelnika i JU
Izvor Ploče, te se nada da će se ista nastaviti što je vidljivo iz dosadašnje suradnje sa novim
načelnikom koju ocjenjuje odličnom. Po pozivu načelnika izlazilo se ne teren i promptno su se
rješavale najkritičnije situacije. Posebno je naglasio da JU Izvor Ploče obavlja poslove na
isporuci vode do Kapeći, te da radi i manji dio odvodnje i to za 210 privatnih priključaka i 20
pravnih koji se nalaze u Gradcu. JU Izvor zapošljava oko 50 djelatnika od kojih oko 10 radi na
Klokunu, oko 12 djelatnika se nalazi u uredima, dok u tehničkoj službi i na terenu radi oko 20
djelatnika za koje je svjestan da su nedostatni za područje koje pokriva Izvor, ali za sada
financijske mogućnosti ne dozvoljavaju zapošljavanje novih djelatnika. Svjestan je i da je
odvodnja nezadovoljavajuća, sustav je star i za sada se ni po tom pitanju ne može ništa bolje
napraviti. Opskrba vodom je, po njegovom mišljenju, zadovoljavajuća, posebno posljednjih
nekoliko sezona. Osvrnuo se na sredstva (0,75 kn po m3) koja stanovnici mjesta Gradac, Brist

i Podaca izdvajaju prilikom plaćanja računa za potrošnju vode i koja su namijenjena za
investicije u ta tri mjesta istakavši da su ubrana sredstva utrošena u navedenim mjestima što
može dokazati računima. Kao primjer investicije istakao je lanjsku rekonstrukciju dijela
Jadranske ulice u Gradcu u dužini oko 1 km, zamjenu vodovodne cijevi u Stinicama, pumpe na
Solinama, uljepšavanje pasice na vodospremi Gradac, te su se izvodili radovi na vodovodu u
ulici Put sela u Podaci. Zbog lošeg vremena i stalne kiše kasni se sa svime vezanim za radove
koji se trebaju izvesti u Gradcu, predio Stinice i u Podaci u ulici Put sela, nada se da će odmah
iza Uskrsa biti gotov troškovnik, te da će se do početka sezone izvesti bar jedan od navedenih
poslova, te do kraja godine oba. Nakon izvješća pozvao je članove Vijeća da pitaju sve što ih
zanima i na svako pitanje će rado odgovoriti.
Monika Stipić je otvorila raspravu u kojoj je Matko Burić izvjestio da je općina Gradac s JU
Izvor Ploče potpisala dva sporazuma u kojima se reguliraju prava i obveze, odnosno utvrđuju
investicije na našem području. Dobra vijest je da će općina Gradac, po novom Statutu grada
Ploča, imati svog predstavnika u Upravnom odboru.
Za riječ se javio Robert Talajić koji je podsjetio da po Odluci Općinskog vijeća općine Gradac
od 17.03.2011. godine JU Izvor Ploče treba jednom godišnje općini Gradac predati izvješća o
utrošenim, namjenskim sredstvima koja stanovnici mjesta Gradac, Brist i Podaca izdvajaju
prilikom plaćanja računa za potrošnju vode što, po podacima koje je računovodstvo općine
Gradac dostavilo Vijeću, nije ni jednom urađeno do 2017. godine, kada je isto, na traženje
Srećka Peke, konačno i dostavljeno. Predlaže da se ista dostave za sve prethodne godine s
detaljno iskazanim investicijama u navedena tri mjesta naše općine. Po njegovim saznanjima
od ubranih sredstava 2014. godine kupljeno je vozilo koje nije investicija i koje se do danas
svega nekoliko puta koristilo na području naše općine (Brist), te se, iako je kupljeno sredstvima
namijenjenim za investicije u mjestima općine Gradac, koristi i Pločama. Predlaže da se novac
vrati, odnosno uloži u vodnu infrastrukturu, te da se utvrdi točan broj kupljenih fekalnih pumpi
i gdje se iste nalaze. Primjedbovao je na način na koji je izvršena rekonstrukcija dijela Jadranske
ulice u Gradcu za koju smatra da je katastrofalna (propali šahtovi, ulegnuće puta, nekvalitetna
drenaža i sl., novi beton se održi svega par mjeseci). Predlaže da se uredi vodosprema prema
D. Brigu i kanalizacijski kolektor pored hotela Laguna, te da se ukoliko se i dalje nastavi praksa
izdvajanja 0,75 kn po potrošenom kubiku za iduće 4 godine utvrde investicije koje će se odraditi
navedenim sredstvima. Na kraju izlaganja je pitao zašto je cijena vode i odvodnje u Gradcu
skuplja od cijene vode i odvodnje u Pločama?
Đino Zmijarević je odgovorio da je JU Izvor Ploče svake godine dostavljao izvješće o ubranim
i utrošenim namjenskim sredstvima koje je potpisano od strane općine Gradac i jedan primjerak
je vraćen Izvoru, on ima sva izvješća, a trebale bi ga imati i službe općine Gradac. Osvrnuo se
na kupovinu vozila koje, po odgovoru koji su dobili od nadležnog Ministarstva, također spada
u investicije ukoliko će služiti za poboljšanje sustava odvodnje, istakavši da je isto kupljeno po
povoljnoj cijeni, odnosno za 150.000,00 kn, kupljeno je iz dobre namjere s čim se tada složio i
općinski načelnik Ivan Kosović, te ne vidi problem da se vozilo i oprema koriste i za područje
dijela općine Gradac i za područje grada Ploča, jer se oprema, kupljena sredstvima stanovnika
Ploča koristi, po potrebi, i za područje dijela općine Gradac. Cijena vode i odvodnje za područje
dijela općine Gradac, čiji minimalni iznos određuje Vlada RH, u odnosu na cijene u Pločama
je veća iz više razloga, odnosno radi udaljenosti i veće potrošnja energije i sl. s čim se nije
složio Robert Talajić, kao ni sa tvrdnjom da vozilo također spada u kategoriju investicija.
Za riječ se javio Srećko Peko koji podržava Roberta Talajića, te ističe da sva sredstva koja se
uberu od stanovnika dijela općine Gradac treba uložiti isključivo u ta mjesta, te predlaže povrat
sredstava utrošenih za kupovinu vozila. Osvrnuo se na fekalne vode koje su lani tijekom sezone

10 do 12 puta bile vidljive na plaži u Bošcu pored novog mula što smatra nedopustivim u
današnje vrijeme. Više puta je dobio obećanje da će se problem riješiti ali nikada nije riješen.
Pitao je kada će se navedeni problem riješiti jer stanje plaže u tom dijelu Bošca predstavlja
opasnost za zdravlje ljudi?
Đino Zmijarević je odgovorio da JU Izvor Ploče ne gospodari crpnom stanicom Laguna pa ne
može ni odgovoriti na postavljeno pitanje.
Ivan Kosović je pozdravio način rada novog načelnika koji je pozvao ravnatelja Izvora na
sjednicu Vijeća, preuzima na sebe odgovornost što ga do sada nije pozivao, pozdravlja i
potpisivanje sporazuma o kojima je govorio načelnik na početku ove točke dnevnog reda, te se
nada da će se i dalje razvijati dobri odnosi između općine Gradac i Izvora koji su počeli loše,
ali ne radi načelnika Ivana Kosovića i bivšeg direktora Izvora Stipe Matina, već iz razloga što
je pretvaranjem Izvora u javnu ustanovu općina Gradac izgubila 15,8% udjela u vlasništvu
kojega je imala u toj firmi i na taj način je prestala sudjelovat u odlučivanju, odnosno više nismo
imali nikakav utjecaj. Kupovinu vozila, koju je i on svojevremeno pozdravio, ne smatra lošim
potezom, ali je problem što vozilo nije, suprotno vjerovanju i obećanome, poslužilo svrsi, te je
umjesto da se u travnju pročisti kompletna odvodnja na dijelu općine Gradac kako bi spremni
dočekali sezonu, vozilo iskorišteno svega nekoliko puta u Bristu i nigdje više. Izvor nije želio
prihvatiti sabirnu jamu Laguna-Labineca iako za istu postoji građevinska dozvola i sva potrebna
dokumentacija iz razloga što se na istu nelegalno priključilo dosta domaćinstava sa predjela
Gradina, Podgradina, čak i iz Jadranske ulice. Predlaže da se sabirna jama ponovo pregleda
kako bi se utvrdili nelegalno priključeni korisnici, te da je Izvor preuzme i iscrpi iako zna da
kupljeno vozilo ne može ući u Bošac. Slaže se sa Srećkom Pekom da je nedopustivo da se
fekalije izlijevaju na plažu u Bošcu i da je do sada napravljeno više rješenja, ali ne i konačno.
Matko Burić je istakao da većina stanovnika Gradca, Brista i Podace nije zadovoljna radom
Izvora Ploče. Istakao je da je manje važno od kojih se novaca kupilo naprijed spominjano vozilo
i u kojim se mjestima koristi već je važno to šta je na području dijela Općine Gradac korišteno
svega par puta,a kupljeno je upravo za tu namjenu, pa općina privatniku plaća svake godine
oko 70.000,00 kn za obavljanje poslova koji bi trebao obavljati Izvor. Na sastanku koji je
nedavno održan sa predstavnicima Izvora i Grada Ploča zatražio je povrat sredstava, ali
prijedlog nije prihvaćen. Izvor je aplicirao na sredstva iz EU fondova, neka je već i dobio, te ga
smeta što se niti jedan projekt ne odnosi na područje općine Gradac. Pohvalio je dobru suradnju
JU Izvor Ploče i Vodovoda d.o.o. Makarska koji su nakon izlaska na teren zaključili da je
moguće da se na Kapeći „spoje“, odnosno ukoliko dođe do dulje obustave napajanja vodom od
strane Ploča da se pločanski vodovod spoji na makarski i obratno, s tim što direktor Vodovoda
Makarska ne može samostalno donijeti odluku već Skupština. Za riječ se javio Robert Veža
koji smatra da su svi stanovnici mjesta Gradac, Brist i Podaca nezadovoljni radom Izvora
navodeći primjer u Bristu kada se prilikom mijenjanja brojila zatvara cjelokupna vodovodna
mreža i voda se ispušta iz sustava, te je pitao da li ne postoje ventili ili ne postoji volja za
zatvorit ventil? Također je istakao da se i najmanji kvar popravlja tri dana te je zamolio Đina
Zmijarevića da se provodi bolji nadzor nad radnicima na terenu. Matko Burić je objasnio da je
ravnatelju Izvora pokazao na terenu u kakvom stanju ostaju ulice nakon radova koje izvodi
Izvor, te da ponekad satima stoji sve raskopano.
Đino Zmijarević je izrazio svoje žaljenje slikom koju ostavljaju radnici Izvora u očima
stanovnika dijela općine Gradac ponovo istakavši da je svega 20 radnika na terenu na 120 km
prostora, kao i žaljenje što se stekao dojam da se Izvor maćehinski odnosi prema općini Gradac.
Za sredstva koja su dobili za 3-4 projekta za iz EU fondova imali su projektnu dokumentaciju,
dok projekt kanalizacije Gradac, za koji je pitao Robert Talajić, nije imao. S nekim stvarima o

kojima je čuo na ovoj sjednici do sada nije bio upoznat jer nije bio ravnatelj, te se nada da će
se popraviti suradnja između JU Izvor Ploče i općine Gradac na obostrano zadovoljstvo s čim
je završila ova točka dnevnog reda.
Ad.5) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da su materijali za ovu
točku dnevnog reda dostavljeni uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila ravnateljici Općinske
knjižnice „Hrvatska sloga“ Mandaleni Sinković-Pavlović koja se predstavila nazočnim
vijećnicima i gostima istakavši da joj je ovo drugi mandat kao ravnateljici knjižnice s tim što
sada radi puno radno vrijeme. Obzirom da je pismeno izvješće dostavljeno vijećnicima uz poziv
za sjednicu, te su isti s njim upoznati, osvrnula se na druge teme ako što je web stranica
knjižnice koja postoji od ove godine i na kojoj se mogu naći sve obavijesti koje se odnose na
rad knjižnice i događanja u njoj, kao i na FB stranici koja je popularnija i čitanija. Problem s
kojim se svakodnevno suočava u svom radu je smještaj knjižnice na prvom katu zgrade koji
predstavlja veliki problem za starije i nepokretne osobe kojima često dostavlja knjige u kuću.
Problem je i skučenost prostora u kome je na površini od oko 70m2 na policama smješteno oko
20.000 knjiga tako da ako je posjećenost nekog događanja koje se održava u knjižnici veća od
10-12 osoba gužva je, ako bi došlo 50 osoba isti ne bi imali gdje stati. Probleme je iznijela kako
bi se potaklo vijećnike i načelnika da se knjižnici osigura adekvatan prostor koji će biti svima
dostupan. Također je apelirala da se više stanovnika uključi u rad knjižnice ili kroz članstvo
(bar jedan član iz svake obitelji) ili kroz volontiranje kako bi svoja znanja i vještine prezentirao
kroz radionice. Posebno je istakla da knjižnica daruje članstvo manjoj djeci te bi roditelji kasnije
trebali obnoviti i slijedeću godina kako bi knjižnica imala veći broj članova i kako bi se djeca
potakla na čitanje. Njenim dolaskom na čelo knjižnice djeca su postala članovi što nije bio raniji
slučaj. Svaki autor koji bi došao u knjižnicu traži honorar pa predlaže da se i za tu namjenu
sredstva predvide u proračunu. Knjižnica osim za posuđivanje knjiga služi i za održavanje
raznih aktivnosti od kojih je većina usmjerena na starije osobe (preko 60 godina starosti) i djecu
što je također vidljivo u pismenom izvješću. Ranije se održala škola informatike za starije, u
tijeku je škola talijanskog za odrasle koju bez naknade vodi Marija Ujdur kojoj je i ovim putem
zahvalila za susretljivost i volontiranje u knjižnici. Obzirom da je knjižnica proračunski
ograničena nastoji s malim sredstvima napraviti najviše što može. Knjižnica se redovito javlja
na natječaje Ministarstva kulture kako bi se obnovio knjižnični fond na način da općina Gradac,
koja redovno pomaže rad knjižnice, učestvuje sa 50%, a Ministarstvo u ostalih 50% u
sredstvima za kupnju knjiga. Na kraju je istakla da je naša knjižnica jedina općinska knjižnica
do Makarske sa brojem knjiga od 5,5 po stanovniku što je iznad prosjeka.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Marija Ujdur pohvalila rad ravnateljice
knjižnice istakavši da je knjižnica puno više od posuđivanja knjiga što je ravnateljica svojim
radom i dokazala. Anita Lasić je upoznala nazočne sa natječajem EU pod nazivom „Kultura u
mjestu“ na koji je zajednički apliciralo 7 udruga i Općina. U planu je, ukoliko se dobiju sredstva,
izrada strategije i uređenje Doma kulture u Bristu kao i nabava potrebne opreme, te bi se iz
dobivenih sredstava platila osoba koja bi radila na tom projektu. Rad knjižnice pohvalili su
Robert Talajić i Ivan Kosović koji je istakao da je ravnateljica napravila veliki posao koga treba
nastaviti istakavši da je naša knjižnica po broju knjiga najveća općinska knjižnica u S-D
županiji. Predlaže da se s radom knjižnice upozna više ljudi putem medija, npr. na način da se
pozovu novinari „Slobodne Dalmacije“ kako bi i sama knjižnica dobila veću reklamu. Također
je pohvalio rad, odnosno volontiranje, Marije Ujdur s čim je završena ova točka dnevnog reda.

Ad.6) Vijećnička pitanja:
- Srećko Peko je pohvalio izgled i transparentnost nove općinske web stranice koja je
potrebna kako bi se rad Vijeća i općinskih službi više približio ljudima predloživši da se na istu
postavi link Općinske knjižnice kako bi bila dostupnija. Primjedbovao je da se još, iako je
najavljeno, sjednice Vijeća ne prenose uživo. Pitao je da li se može održati sastanak s vlasnicima
pasa ili ih na drugi način educirati o kupljenju izmeta iza svojih ljubimaca koga je puna šetnica
između Gradca i Brista što smatra nedopustivim. Pitao je da li će se sanirati dvije velike rupe
na cesti u Bošcu (Obala Bošac i iznad Lagune)? Predlaže da se na temu kupovine vozila koje
je kupio Izvor Ploče i koje je plaćeno 150.000,00 kn održi posebna točka dnevnog reda na
jednoj od budućih sjednica Vijeća kako bi se riješio taj problem na koga se ne treba više vraćati,
odnosno da se izvješća o ubranim i utrošenim sredstvima po godinama, koja su po navodima
ravnatelja Izvora, zaprimljena u općini Gradac, umnože i dostave vijećnicima.
Matko Burić je odgovorio da će se sjednice Vijeća snimati kada se osiguraju sredstva u
proračunu za tu namjenu. Vlasnika psa može se kazniti jedino u slučaju da ga komunalni redar
vidi da nije pokupio pseći izmet ili ga netko prijavi. Prihvaća prijedlog da se iste obavijesti
putem fb stranice ili na drugi način. Upoznat je sa rupama na predjelu Bošca koje će se sanirati
kada 2-3 dana ne bude padala kiša. Obzirom da je izvješće o radu JU Izvor Ploče bila posebna
točka današnje sjednice smatra da je učinjen prvi korak na boljoj međusobnoj suradnji. Sredstva
koja su ubrana od 0,75 kn po potrošenom kubiku vode za 2017. godinu iznose oko 70.000,00
kn. Zatražio je da ih se investira na naše područje, odnosno da se obave potrebni popravci i
naprave dovodi vode i pročiste odvodi. Dosadašnja izvješća o ubranim sredstvima dostavit će
na idućoj sjednici Vijeća.
- Robert Talajić je pitao da li postoji mogućnost da se naprave dva kanala u koji će se
svesti oborinske vode u Jadranskoj ulici koja je glavna ulica u mjestu, a koju je u nekim
dijelovima nemoguće prijeći zbog velikih količina vode koja se na njoj zadržava i koja je
neuređena i neasfaltirana već samo zakrpana i koju treba urediti i vode koja curi ispod ulice
Žrtava fašizma? Predlaže da se navedeni radovi, ako ih je nemoguće izvesti do početka sezone,
predvide za iduću godinu.
Matko Burić je odgovorio da je njegova zamjenica Anita Šutić Jadransku ulicu slikala i
da su o njenom stanju obavješteni nadležni u Županiji, obzirom da je riječ o županijskoj cesti,
ali do sada nije dobiven nikakav odgovor. Obzirom da ima saznanja da je Ivan Kosović član
Upravnog vijeća ŽUC-a zamolio je da ga preporuči nadležnima na razgovor. Za vodu ispod
ulice Žrtava fašizma ne može sa sigurnošću reći o čemu se radi, moguće je da se radi i o izvoru
vode.
Ivan Kosović je odgovorio da je član Upravnog vijeća tek tri mjeseca i da prije toga nije
imao utjecaja u njegovom radu. Sve prijedloge općine Gradac će u budućnosti podržati,te je
Matka Burića uputio na Franu Madunića s kojim je općina Gradac imala dobru suradnju i čiji
kontakt imaju općinske službe.
- Robert Talajić je pitao zašto od prošloga ljeta ne svijetli rasvjeta na mulu koji se
svakodnevno devastira prolascima automobila, motora, odlaganjem građevinskog materijala,
malterom i sl? Predložio je da općina kupi ili iznajmi ponton koji bi bio dostatan za 20-tak
plovila kako bi se smanjila ljetna gužva u luci.
Matko Burić je odgovorio da mul nije u nadležnosti općine već Lučke uprave S-D
županije. Po njegovim saznanjima došlo je do kratkog spoja na rasvjeti na mulu ali nije utvrđeno
na kome mjestu. Obećao je da će naložiti općinskom koncesionaru da istu popravi na teret
Lučke uprave s kojom je puno toga nedorečeno, te će određene nagomilane probleme nastojati

riješiti prilikom potpisivanja novog ugovora. Zbog svega navedenog općina ne može
iznajmljivati vezove na predloženom pontonu.
- Robert Talajić je predložio da komunalni redari obiđu cijelu općinu i utvrde da li
korisnici javnih površina iste šire ili na njima izvode radove za koje nemaju dozvolu, odnosno
da utvrde da li na istima radi uređenja prostora odlažu građevinski materijal i da zatraže podatak
tko će ga odvesti i gdje? Po njegovim saznanjima materijal se najčešće odvozi u brdo ili se baca
u kanale oborinskih voda. Rješenje ne vidi u naplati kazne jer se nakon toga materijal ne uklanja
kao na mulu gdje se izvode radovi na kući u portu te se više od dva mjeseca na pločama nalazi
skoreni malter koji je sada nemoguće očistiti, a slična situacija je i na površini ispred UO „Orca“
gdje se nalazi veći broj polomljenih kocaka s gornje strane ceste. Sve navedeno trebaju
kontrolirati komunalni redari i utvrditi gdje će se nagomilani otpad na kraju odvesti.
Za riječ se javio Robert Veža koji smatra da je odlaganje šuta u brdu teško kontrolirat,
te da ga odlažu oni koji su investitoru naplatili odvoz na deponij ali ga radi uštede sredstava na
kraju ostave u brdu s čim se složio Ivan Radelić predloživši da se na putovima prema divljim
odlagalištima postave rampe.
Matko Burić prihvaća prijedlog.
- Robert Talajić se osvrnuo na dostavna vozila za trgovine Studenac u Gradcu koja robu
dovoze tijekom cijeloga dana i stvaraju gužvu i ometaju promet. Predlaže da trgovina zakupi
dva parkirna mjesta na kojoj će se zaustavljati dostavna vozila prilikom istovara robe, te da im
se odredi vrijeme za dostavu koja treba biti u ranijim jutarnjim satima. Osvrnuo se na probleme
stanara ulica Kneza Domagoja i dijela Biokovske ulice u Gradcu u kojima stanari nemaju
pristup do svojih kuća. Pitao je da li će se išta poduzeti da se situacija promijeni?
Matko Burić je odgovorio da je početkom travnja planirao sastanak sa svim vlasnicima
čestica u ulici Kneza Domagoja za koju postoji potrebna dokumentacija kako bi se pokušali
dogovoriti o prolasku ceste koja je moguća ukoliko svi vlasnici navedenih čestita daju svoj
pristanak. Za Biokovsku ulicu ne može odgovoriti ništa prije nego provjeri da li i za nju postoji
potrebna dokumentacija. Za riječ se javio Ivan Kosović koji je rekao da postoji i za Biokovsku
ulicu.
-Ivan Kosović je primjedbovao što su vijećnička pitanja trajala 37 minuta što je u
suprotnosti s Poslovnikom Općinskog vijeća od kojih je većinu vremena pitanja postavljao
Robert Talajić predloživši da se za ubuduće poštuje vrijeme predviđeno za vijećnička pitanja.
Ad.7) Uvodne napomene dala je Monika Stipić 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 odredbi članka 30. stavka 4. Zakona
o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) i članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09,
01/13, 02/13) općinski načelnik Općine Gradac Općinskom vijeću općine Gradac podnosi
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.
godinu koji je Općinsko vijeće donijelo 22. prosinca 2016. godine, a promjene su izvršene u
Prvim izmjenama i dopunama programa 19. prosinca 2017.godine.
Program se temelji na ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja
komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim sredstvima. Obzirom da se o
istom detaljno raspravljalo kod rebalansa proračuna, nije se želio osvrtati na sve stavke programa
s čim su se složili nazočni vijećnici.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.

Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika Stipić
je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

godinu dala na usvajanje i isto je usvojeno sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni
jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.8) Uvodne napomene dala je Monika Stipić objasnivši da su materijali za ovu točku
dostavljeni vijećnicima uz poziv na sjednicu nakon čega je riječ prepustila predlagatelju Matku
Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju odredbi članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ( Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14,
36/15) i članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13)
općinski načelnik Općine Gradac podnosi Općinskom vijeću Općine Gradac Izvješće o
izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu koji
je donesen 22. prosinca 2016. godine na sjednici općinskog vijeća, a Prve izmjene i dopune su
donesene 19. prosince 2017. godine. Ovim programom određuje se održavanje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini na području Općine Gradac za slijedeće
komunalne djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, javnih površina, groblja, plaža,
građevinskih objekata, kanalizacije, zelenih površina, na deratizaciju i dezinsekciju. Obzirom da se o
istom detaljno raspravljalo kod rebalansa proračuna, nije se želio osvrtati na sve stavke programa
s čim su se složili nazočni vijećnici.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika Stipić
je Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.

godinu dala na usvajanje i isto je usvojeno sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni
jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.9) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da su materijal za ovu
točku dnevnog reda dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila
predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je Statut Općine Gradac donesen 10. rujna 2009.
godine sa izmjenama i dopunama iz 2013. godine, te je potrebno donijeti pročišćeni tekst
Statuta sa svim izmjenama i dopunama.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika
Stipić je prijedlog Statuta općine Gradac (pročišćeni tekst) dala na usvajanje i isti je usvojen sa
11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.13) Uvodne napomene dala je Monika Stipić objasnivši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu nakon čega je riječ prepustila
predlagatelju Matku Buriću koji je istakao da je Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na
području Općine Gradac donesena 20. travnja 2010. godine, te se predložena promjena koja se
predlaže ovom Odlukom odnosi se na prikupljanje ponuda kada vrijednost poslova komunalnih
djelatnosti u godišnjem iznosu ne prelazi 300.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno da se isto
provede prikupljanjem ponuda na adrese tri ponuditelja umjesto na dosadašnjih pet adresa.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj su Srećko Peko i Ivan Kosović
podržali predložene izmjene.

Monika Stipić je prjedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac dala na usvajanje i ista je usvojena sa 11
glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.14) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je, između ostalog istakla, da su
materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ
prepustila predlagatelju Matku Buriću koji objasnio da se ovom Odlukom uređuju uvjeti, način
i postupak dodjele nepovratnih financijskih sredstava (poticaja) iz proračuna Općine Gradac, a
sve u svrhu poticanja proizvodnih djelatnosti, otvaranja novih tvrtki ili obrta vezanih uz
proizvodne djelatnosti na području Općine Gradac, gradnju vanjskih i unutarnjih grijanih
bazena u turističke svrhe, te ostvarivanje povratka mladih iseljenika na područje Općine
Gradac. Obzirom da se o prijedlogu Odluke dosta govorilo po medijima, te su je određeni mediji
interpretirali na svoj, nekada i pogrešan način, smatrao je da nema potrebe detaljnije je
obrazlagati.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić izrazio svoje
zadovoljstvo predloženim mjerama, odnosno poticajima, smatrajući da poticaji neće previše
pomoći ljudima koji žele živjeti i raditi na našem području, ali će im biti svojevrsna zahvala
što su upravo našu općinu odabrali za život. S njim se ne slaže Srećko Peko koji smatra da je
Odluka nedorečena i da ima dosta manjkavosti, posebno u dijelu koji se odnosi na izgradnju
bazena, te ga smeta što se poticaji ne daju ljudima koji nigdje nisu otišli i koji žive i rade na
našem području ističući da bi i njima trebalo dati određeni poticaj kao zahvalu za ostanak
predloživši ukidanje ili smanjenje općinskog prihoda, odnosno poreza od 3% na potrošnju
alkoholnog i bezalkoholnog pića za objekte koji rade cijelu godinu ili poticaj za zapošljavanje
radnika sa područja naše općine. Umanjenje bi bilo simbolično, ali poticajno. Posebno je istakao
da ljudi koji sada žive i rade trebaju stvoriti dobar život najprije sebi i na taj način pokazati i
ostalima da se na našem području može dobro živjet, jer bez takve pozitivne klime, u kojoj traži
pomoć općine Gradac, nitko drugi neće doći i ulagati ako vide da naši stanovnici nisu opstali.
Također predlaže osnivanje radnog tijela, stručnog, a ne političkog, što je predlagao i prošlom
sazivu Vijeća ali nije naišao na razumijevanje, koje bi Vijeću predložilo možda bolje odluke i
s manje pogrešaka od sada predložene. Posebno je istakao da veći niz godina radi u raznim
tijelima vezanim uz ugostiteljstvo i turizam i smatra da ima dosta iskustva u tom poslu i da kao
član radnog tijela ima šta za ponuditi. Za kraj je predložio da se razmisli o pomoći općine u
smislu rješavanja vlasništva (administrativna, novčana pomoć, pomoć kod plaćanja odvjetnika)
što smatra najvećom pomoći koju općina može pružiti. Za riječ se javio Ivo Kosović koji
pozdravlja poticaje za otvaranje obrta i izgradnju bazena koji su, po njegovom mišljenju.
budućnost turizma na našem području, ali se ne slaže s poticajima za povratnike iz inozemstva
obrazlažući to saznanjem da je dio mladih s našeg područja otišao u inozemstvo ne trbuhom
za kruhom već iz želje za avanturizmom ili zbog ljubavi. Navedeni su imali posao na našem
području, mogli su dobro živjeti od turizma, ali su željeli promjenu i nov način života pa su radi
toga otišli s čim se nije složio Robert Talajić koji poznaje i neke druge, suprotne primjere koje
ima i u svojoj obitelji, te je za odlazak mladih s našeg područja okrivio ugostitelje koji su
godinama izrabljivali i slabo plaćali radnu snagu. Ivana Kosovića posebno smeta što o mladima,
kojih je također velik broj, a koji rade i žive u Splitu nitko ne brine, oni spadaju u kategoriju
„nevažnih“, a njih je, po njegovom saznanju, više nego onih koji su odselili u Irsku ili
Njemačku. Smatra da bi povratnike trebala nagrađivati država, a ne općina.
Matko Burić je odgovorio da je sve što se odnosi na poticaje za izgradnju bazena prepisano od
Ministarstva turizma, pa ne vidi gdje se nalaze pogreške na koje upućuje Srećko Peko. Istakao

da da nisu svi napustili naše područje radi avanturizma iako ima i takvih, općina Gradac je
ranije donijela odluku da se objektima koji posluju više od 6 mjeseci godišnje umanji
komunalna naknada za poslovni prostor za 50% , žalosti ga što je, po podacima koje ima, s naše
općine u posljednjih 8 godina otišlo 60 ljudi koji nisu u Splitu. Svi koji zimi rade u Splitu ne
smatra da su trajno otišli jer su vikendom na našem području kao i za vrijeme sezone s čim je
završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda.
Monika Stipić je prijedlog Odluke o poticajima na području općine Gradac dala na
donošenje i ista je donesena sa 8 glasova ZA, jednim glasom PROTIV (Ivan Kosović) i dva
SUZDRŽANA glasa (Srećko Peko i Josip Kosović).
Ad.15) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je, između ostalog istakla, 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 se Odluka o gospodarenju imovinom
u vlasništvu Općine Gradac treba donijeti zbog definiranja obveza pojedinaca koji koriste
navedenu imovinu, odnosno istom se uređuju uvjeti, postupak i način gospodarenja imovinom
u vlasništvu Općine Gradac, a koje nije uređena drugim općim aktima Općine. Pod pojmom
smatraju se nekretnine i pokretnine u vlasništvu Općine, dok se pod pojmom gospodarenjem
imovinom podrazumijeva stjecanje, otuđivanje, davanje u najam odnosno zakup, upravljanje i
korištenje, te drugi načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine. Posebno ej naglasio
da se predloženom Odlukom ne uređuju postupci davanja u zakup poslovnih prostora, zakup
javnih površina u vlasništvu Općine kao niti raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele
koncesije, a koji se uređuju posebnim propisima.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika
Stipić je prijedlog Odluke o gospodarenju imovinom u vlasništvu općine Gradac dala na
donošenje i ista je donesena sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim
SUZDRŽANIM glasom.
Ad.16) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je između ostalog istakla da
materijali za ovu točku dnevnog reda nisu dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, odnosno
je ista uvrštena u dnevni red na početku sjednice nakon čega je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je objasnio da je do Prvih izmjena i dopuna programa održavanja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu između ostalog došlo i iz razloga što se
odustalo od uređenja Trga hrvatskog preporoda u Gradcu u iznosu od 140.000,00 kn jer se
općini Gradac obratio gosp. Kovačević, potomak Ivaniševića, koji traži povrat imovine koja je
upisana na njegovo ime o čemu općina nije imala saznanja niti je ikada bila pozvana na sud, te
također traži naknadu za sve godine koje je općina koristila navedenu česticu zemlje. Istakao je
da ne zna na koji način je sud presudio u korist privatne osobe i kako je došlo do toga da se
općina nije upisala na svoju imovinu. Uvidom u evidenciju općine Gradac zaključeno je da je
za navedenu česticu još 1964. godine plaćena pravična naknada, te se cesta koja se koristi ne
može uknjižiti na privatnu osobu. Planirana sredstva za uređenje spomenutog Trga utrošiti će
se na uređenje Trga Rudari. Također se povećavaju sredstva za uređenje puta Dom zdravlja Riva u Gradcu za 20.000,00 kn, proširenje ceste prema Grmi u Gradcu za 50.000.00 kn i za
proširenje i rekonstrukciju ceste za groblje u Gradcu za 50.000,00 kn. Odustalo se od izgradnje
podzide ispod kampa Dalmacija u Zaostrogu u iznosu od 120.000,00 kn, te se sredstva
predviđena za kompletnu rekonstrukciju sportskih sadržaja na igralištu pored škole u Gradcu

u iznosu od 400.000,00 kn dijele na izradu podloge za igralište u iznosu od 221.000,00 kn i
opremanje igrališta u iznosu od 199.000,00 kn.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Ivan Kosović primjedbovao
što materijali za ovu točku dnevnog reda nisu dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu jer
je na ovaj način teško pratiti predložene izmjene i sudjelovati u raspravi, te moli da u buduće
ovo ne bude praksa s čim se složio Srećko Peko koji smatra da ova točka, bez materijala, nije
trebala ni biti na dnevnom redu.. Po saznanjima Ivana Kosovića Trg hrvatskog preporoda bio
je u privatnom vlasništvu i prije nastanka općine, privatnici ni na koji način nisu oštećeni, te je
sud odlučio da ga dobije gosp. Kovačević. Zakonom o cestama iz 2013. godine odlučeno je da
je svaka asfaltirana cesta neotuđiva, tako da i spomenutu cestu nitko ne može otuđiti. Potrebno
je snimiti cestu kako bi se izradio parcelizacijski elaborat. Robert Talajić smatra da je funkcija
Općinskog vijeća zaštita općinske imovine, te je kritizirao općinske strukture za koje smatra da
ne rade svoj posao i na taj način pogoduju da svi rade šta žele bez dozvola i pitanja.
Nakon rasprave Monika Stipić je prijedlog Prvih izmjena i dopuna programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu dala na usvajanje i iste su usvojene
sa 10 glasova ZA, ni jednim SUZDRŽANIM glasom i jednim glasom PROTIV (Ivan Kosović).

Sjednica je završena u 20,30 sati.
Klasa: 022-05/18-01/07
Urbroj: 2147-04/18-01
Gradac, 27. ožujka 2018.
Zapisničar: Ariana Sinković
Predsjednica Općinskog vijeća
Općine Gradac
Monika Stipić

