SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC
GODINA XXV

Gradac, 18. svibnja 2018.

BROJ: 10/18

SADRŽAJ
1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti reguliranja i naplate parkiranja na
javnom parkiralištu, blokiranja i uklanjanja nepropisno
parkiranih i ostavljenih vozila na području Općine
Gradac
2. Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju dijela
građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog
površine od 48,20 m2
3. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
prodaju građevinskog zemljišta, nekretnina označena kao
čest.zem. 4152 k.o. Brist, ZKU 155 u površini od
76,00 m2 (prema upisu u katastar)
4. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u Vlastiti pogon
Općine Gradac za 2018. godinu
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-03/330
URBROJ:2147-04/18-03
Gradac, 14. svibnja 2018. godine
Na temelju članka 16. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ 69/17) i članka 40. Statuta
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst), a na osnovu Očitovanja
Ministarstva financija KLASA:951-01/18-02/557, URBROJ: 513-06-02-18-117 od 11.
svibnja 2018. godine, Općinski načelnik Općine Gradac dana 14. svibnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti reguliranja
i naplate parkiranja na javnom parkiralištu, blokiranja i uklanjanja nepropisano
parkiranih i ostavljenih vozila na području Općine Gradac
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije za
obavljanje komunalne djelatnosti reguliranja i naplate parkiranja na javnom parkiralištu,
blokiranja i uklanjanja nepropisano parkiranih i ostavljenih vozila na području Općine
Gradac.
Članak 2.
U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
− Jarmila Tomić, pročelnica JUO Općine Gradac, za predsjednicu,
− Andrea Miličević, viši stručni suradnik za pravne poslove, za člana,
− Snigo Matutinović, osoba sa važećim certifikatom u području javne nabave, za člana.
Članak 3.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
− suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije,
odnosno analize davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje
koncesije određenih posebnim zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri
definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije ponude,
− pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima
postupka davanja koncesije,
− utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o izmjeni odluke
o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije,
prijedloga odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te
obrazloženja tih prijedloga,

−

obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije, a
koje su propisane člankom 16. Zakona o koncesijama.

Članak 4.
Stručno povjerenstvo za koncesiju prestaje s radom sklapanjem ugovora o koncesiji odnosno
izvršnošću odluke o poništenju postupka davanja koncesije.
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine
Gradac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine
Gradac „Službeni glasnik“.

Općinski načelnik
Općine Gradac
Matko Burić,mag.polit

Dostaviti:
− Imenovanima,
− Pismohrana općinskog načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-03/300
URBROJ:2147-04/18-03
Gradac, 14. svibnja 2018. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 1/96, 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 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18)
općinski načelnik Općine Gradac dana 14. svibnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o poništenju javnog natječaja
za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog površine od
48,20m2

I.
Poništava se javni natječaj za prodaju dijela građevinskog zemljišta površine od 48,20m2,
zk.ul. 666, č.zem. 4568/1 ispred č.zgr. 607/2 k.o. Zaostrog, KLASA:022-05/18-03/232,
URBROJ:2147-04/18-03 od 02. svibnja 2018. godine, objavljen na internetskoj stranici
Općine Gradac te na Oglasnim pločama.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine
Gradac „Službeni glasnik“.

Općinski načelnik
Općine Gradac
Matko Burić,mag.polit.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-03/350
URBROJ:2147-04/18-03
Gradac, 16. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni
tekst) i odluke općinskog vijeća Općine Gradac KLASA: 022-05/18-01/08, URBROJ: 214704/18-01 od 10. svibnja 2018. godine Općinski načelnik Općine Gradac dana 16. svibnja
2018. godine donosi
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta, nekretnina
označena kao čest. zem 4152 k.o. Brist, ZKU 155 u površini od 76,00 m2 (prema upisu u
katastar)
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju građevinskog zemljišta u
vlasništvu Općine Gradac i to nekretnina označena kao čest. zem 4152 k.o. Brist, ZKU 155 u
površini od 76,00 m2 (prema upisu u katastar)
Članak 2.
U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:
− Jarmila Tomić, za predsjednika
− Andrea Miličević, za člana,
− Vicko Kostanić, za člana.
Članak 3.
Zadaci Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su zaprimanje pristiglih ponuda po objavljenom
natječaju za prodaju zemljišta te otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine
Gradac „Službeni glasnik“.
Općinski načelnik
Općine Gradac
Matko Burić,mag.polit
Dostaviti:
− Imenovanima,
− Pismohrana općinskog načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/18-03/355
URBROJ:2147-04/18-03
Gradac, 18. svibnja 2018. godine
Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11,04/18) i Pravilnika o
poslovanju Vlastitog pogona Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 08/18) općinski
načelnik Općine Gradac dana 18. svibnja 2018. godine donosi
IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma
u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za 2018. godinu
Članak 1.
Dodatak I koji čini sastavni dio Planu prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za
2018. godinu(„Službeni glasnik“ broj 04/18) mijenja se i glasi:
R.BR

UPRAVNI ODJEL
Naziv radnog mjesta

Broj
sistematiz
iranih
radnih
mjesta

Popunjena
radna mjesta
(na
neodređeno
vrijeme)

Potreban broj
radnika na
neodređeno
vrijeme

Potreban
broj radnika
na određeno
puno radno
vrijeme

Potreban
broj
radnika na
određeno
vrijeme
Nepuno
radno
vrijeme

Ukupno
planiranih
popuna
(kolona V +
VI)

Vlastiti pogon Općine
Gradac
1.

Upravitelj vlastitog
pogona

1

1

0

0

0

0

2.

Zamjenik Upravitelja
vlastitog pogona

1

0

1

0

0

1

3.

Komunalni radnik čistač

5

5

0

22

1

23

4.

Komunalni radnikvozač

1

0

0

0

0

0

5.

Lučki redar

1

1

0

0

0

0

Članak 2.
Sve ostale odredbe Plana prijma ostaju neizmijenjene.
Članak 3.

Ove izmjene i dopune Plana prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Gradac za 2018. godinu
stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić, mag.polit.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/18-03/353
URBROJ: 2147-04/18-03
Gradac, 17. svibnja 2018. godine
Na temelju članka 26. Zakona o radu ( „Narodne Novine“ broj 93/14,127/17), članka 4.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („
Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11,04/18) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Gradac dana 17. svibnja
2018. godine donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
Članak 1.
U Pravilniku o radu ( „Službeni glasnik“ broj 10/16, 18/17, 24/17) članak 38. briše se.
Članak 2.
Članak 41. mijenja se i glasi:
» Svakom zaposleniku, roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i djeteta koje je navršilo 15
godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv.
Nikole u iznosu od 400,00 kn.
Ako su oba roditelja zaposlena u Općini Gradac iznos iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se
jednom od roditelja, po dogovoru.
Zaposleniku pripada naknada za Božićne blagdane do iznosa koji prema propisima ne
podliježe oporezivanju, ali ne manje od polovice prigodne godišnje nagrada utvrđene
Pravilnikom o porezu na dohodak, a mora biti isplaćena do 20. prosinca.
Isplata božićnice može biti u novcu ili u naravi.
Pravo na isplatu božićnice ima zaposlenik koji je u službi, odnosno u radnom odnosu na dan
isplate božićnice.
Članak 3.
Sve ostale odredbe Pravilnika o radu ostaju na snazi neizmijenjene.
Članak 4.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu Općine Gradac
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić, mag.polit.

