
      Z  A  P  I  S  N  I  K     

 

sa pete sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac održane  19. prosinca 2017. godine u 

prostorijama općine Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3, s početkom u 16,00 sati. 

Nazočni:  Monika Stipić – predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac, Marija Ujdur 

– zamjenica predsjednice Općinskog vijeća Općine Gradac, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan 

Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivan Kosović, Srećko Peko, Josip Kosović, Ivo Gojun, 

Joško Veža, Robert Talajić - vijećnici. 

Ostali: Matko Burić – općinski načelnik općine Gradac, Anita Šutić – zamjenica 

općinskog načelnika općine Gradac, Jarmila Tomić - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 

općine Gradac, Ariana Sinković- zapisničar. 

Monika Stipić, predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac, pozdravila je nazočne 

vijećnike i goste, utvrdila da su na sjednici nazočni svi vijećnici Općinskog vijeća općine 

Gradac, te je predložila dnevni red, dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu, na usvajanje. 

Dnevni red je usvojen sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV, ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom. 

 

Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 04. sjednice Općinskog vijeća općine Gradac 

2. Vijećnička pitanja 

3. Donošenje prve izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2017. godinu i projekcije za 2018. 

i 2019. godinu 

4. Donošenje prve izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2017. godinu 

5. Donošenje prve izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

za 2017. Godinu 

6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi  

7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade 

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu 

9. Donošenje Odluke o općinskim porezima 

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna općine Gradac članovima političkih 

stranaka Općinskog vijeća općine Gradac i članovima Općinskog vijeća općine Gradac 

izabranih sa liste grupe birača za 2018. Godinu 

11. Donošenje proračuna općine Gradac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. Godinu 

12. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna općine Gradac za 2018. Godinu 

13. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 

14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu 

15. Donošenje Programa financiranja javnih potreba u sportu općine Gradac za 2018. godinu 

16. Donošenje Programa socijalne skrbi za 2018. 

17. Donošenje Programa financiranja potreba u kulturi za 2018. godinu 

18. Donošenje financijskog plana Općinske knjižnice “Hrvatska sloga” za 2018. i projekcije plana 

za 2019. i 2020. godinu 

19. Donošenje Odluke o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju 

20. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac 

21.  Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice “Hrvatska sloga” Gradac u 

Gradcu 



22. Donošenje Odluke o korištenju prava i naknada iz nadležnosti općine Gradac 

23. Izvješće o radu općinskog načelnika općine Gradac za proteklih 6 mjeseci rada 

24. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama 

25. Donošenje Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu općine Gradac 

26. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog 

plana uređenja naselja Gradac 

27. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu č.z. 5159 k.o. 

Drvenik 

28. Donošenje Odluke o ukidaju statusa javnog dobra u općoj uporabi na dijelu č.z. 4531/1 k.o. 

Zaostrog 

 

Ad.1) Monika Stipić, predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac,  je zapisnik sa 04. 

sjednice Općinskog vijeća općine Gradac dala na usvajanje i isti je usvojen sa 13 glasova ZA, 

ni jednim glasom PROTIV, ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.2) Vijećnička pitanja: 

- Robert Talajić, vijećnik,  je zamolio da se za ubuduće na istoj sjednici ne razmatraju  

izmjene i dopune proračuna tekuće godine i prijedlog proračuna za iduću godinu. Vijećnička 

pitanja je dostavio općinskom načelniku u pisanom obliku, no ovog puta odustaje od 

postavljanja istih zbog obimnog materijala za odrađivanje na ovoj sjednici Općinskog vijeća. 

 Matko Burić, općinski načelnik općine Gradac, je odgovorio da će se nastojati da na 

budućim sjednicama Općinskog vijeća bude najviše 10 točaka dnevnog reda. 

- Srećko Peko, vijećnik, primjedbovao je što, iako je tražio, nije poziv ni materijale  

za sjednicu dobio na mail, uz napomenu da mu se isti dostavljaju isključivo na taj način. 

Također je primjedbovao što se, suprotno najavama, sjednice ne snimaju, te se na web stranici 

općine Gradac ne nalaze svi opći akti koje je donijelo Općinsko vijeće. 

 Matko Burić je odgovorio da će se ubuduće svim vijećnicima koji to žele pozivi za 

sjednicu i materijali dostavljati na mail. Izrada nove internet stranice općine Gradac je u tijeku, 

te bi trebala zaživjeti do veljače iduće godine.   

 

Ad. 3) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši 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 na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu 

(„Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15), a na prijedlog općinskog načelnika,  Općinsko 

vijeće općine Gradac donosi Prve izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 2017. godinu 

i projekcije za 2018. i 2019. Posebno je istakao da je nezahvalan posao raditi po proračunu 

kojega je netko drugi planirao obzirom da je na dužnost načelnika stupio krajem svibnja. 

Planirani prihodi i primici poslovanja za 2017. godinu iznosili su 12.286.400,00 kn, te se Prvim 

izmjenama i dopunama povećavaju za 464.647,00 kn ili 3,38% što iznosi 12.751.047,00 kn. 

Potrebe za Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2017. godinu ukazale su se zbog novih 

procjena prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka kao  i ostvarenog viška prihoda i primitaka 

iz prethodne godine. Opširno se osvrnuo na sve stavke Prvih izmjena i dopuna proračuna, te je, 

po završetku svog izlaganja pozvao vijećnike da za još detaljnija objašnjenja pitanja postave 

Jarmili Tomić, pročelnici JUO-a općine Gradac. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić pitao iz koga je 

razloga došlo do povećanja stavke 31. Rashodi za zaposlene, odnosno da li se zaposlenicima 

povećala plaća i na što se točno odnosi stavka rashodi za rad Općinskog vijeća kada se zna da 



su se vijećnici u ovom mandatu odrekli vjećničke naknade? Matko Burić je odgovorio da nije 

došlo do povećanja plaće za zaposlene već je do povećanja došlo iz razloga isplate 6 plaća 

bivšem načelniku koja mu po zakonu pripada i plaće za zamjenicu načelnika koja nije bila 

predviđena proračunom. Na drugi dio pitanja je odgovorila Jarmila Tomić, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela općine Gradac,  objasnivši da se u stavci rad općinskog vijeća 

knjiže, ne samo naknada za rad vijećnicima, nego i  reprezentacija, sitan inventar, uredski 

materijal, usluge promidžbe i informiranja koje su utrošene za rad Općinskog vijeća, zatim 

izrada strategija koje se rade na temelju odluka Općinskog vijeća, usluge FINE, porezne uprave, 

troškovi sudskih pristojbi i sl. Robert Talajić je naglasio da nije zadovoljan odgovorom, te da u 

buduće moli da vijećnici dobiju  na uvid troškove pojedinih stavki, odnosno ako neke stavke 

nisu odrađene da se točno zna u šta su utrošeni ti novci kako ne bi kao sada dolazilo do velikih 

nesrazmjera između planiranog i izvršenog. Također predlaže da se za iduću godinu stavke koje 

su planirane, a nisu odrađene, uvrste u novi proračun kao prioritet, te da se podjednako gradi u 

svim mjestima. Smatra da Izmjene i dopune proračuna treba objašnjenjem približiti svim 

ljudima, odnosno da vijećnici dobiju u pisanom obliku utrošena sredstava po stavkama kako bi 

točno znali o čemu se radi. Posebno je istakao da je zgrožen činjenicom da su plaće isplaćene 

bivšem načelniku, te moli sadašnjeg načelnika da se, kada mu istekne mandat,  odrekne tog 

prava. 

Nakon rasprave Monika Stipić je Prve izmjene i dopune proračuna općine Gradac za 

2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu dala na donošenje i iste su donesene sa 12 

glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin 

Vištica, Anita Lasić, Ivan Kosović, Srećko Peko, Josip Kosović, Joško Veža, Ivo Gojun), ni 

jednim glasom PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom (Robert Talajić). 

 

Ad.4) 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 istakao da Općinsko vijeće općine Gradac na temelju članka 28. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu  i članka 27. Statuta općine Gradac donosi Prve izmjene i dopune  

programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, odnosno se 

u programu koji je objavljen u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac br. 

15/16 mijenja članak 2. Izmjene se odnose na održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, 

javnih površina, plaža, građevinskih objekata, kanalizacije, groblja, zelenih površina, 

deratizaciju i dezinsekciju. Obzirom da se kod točke 3 današnje sjednice prilikom izlaganja po 

stavkama Prvih izmjena i dopuna proračuna općine Gradac za 2017. godinu i projekcije za 

2018. i 2019. godine osvrnuo na sve izmjene koje se odnose i na ovu točku dnevnog reda 

smatrao je da nema potrebe ponavljati obrazloženje pojedinih stavki s čim su se složili nazočni 

vijećnici.  

Nakon uvodne rasprave otvorena je rasprava. Obzirom da su vijećnici i po ovoj točci 

dnevnog reda raspravljali pod točkom 3 Monika Stipić je Prve izmjene i dopune programa 

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture dala na usvajanje i iste su usvojene sa 

12 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, 

Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo Gojun, Joško Veža,,Srećko Peko, Ivan Kosović, Josip Kosović) 

ni jednim  glasom PROTIV i jednim SUZDRŽANIM glasom (Robert Talajić). 

 

Ad.5) 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 istakao da Općinsko vijeće općine Gradac na temelju članka 30. stavka 4. 



Zakona o komunalnom gospodarstvu  i članka 27. Statuta općine Gradac donosi Prve izmjene 

i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu, 

odnosno se u programu za 2017. godinu mijenjaju članci 2 i 3. Izmjene se odnose na izgradnju 

cesta, izgradnju javne rasvjete, ostale građevinske objekte, nabavu komunalne opreme, nabavu 

zemljišta. Obzirom da se kod točke 3 današnje sjednice prilikom izlaganja po stavkama Prvih 

izmjena i dopuna proračuna općine Gradac za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godine 

osvrnuo na sve izmjene koje se odnose i na ovu točku dnevnog reda smatrao je da nema potrebe 

ponavljati obrazloženje pojedinih stavki s čim su se složili nazočni vijećnici.  

Otvorena je rasprava.  

Obzirom da se nitko od vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika Stipić je 

Prve izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. 

godinu dala na donošenje i iste su donesene sa 12 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, 

Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivan Kosović, Srećko 

Peko, Josip Kosović, Joško Veža, Ivo Gojun), ni jednim glasom PROTIV i jednim 

SUZDRŽANIM glasom (Robert Talajić). 

     

Ad.6) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da je prijedlog Odluke 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi dostavljen vijećnicima uz poziv za 

sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog istakao  da je 

Odluka o komunalnoj naknadi donesena 25. travnja 2002. godine i da u istoj treba napraviti 

određene izmjene u pogledu oslobađanja plaćanja komunalne naknade što nije bilo u potpunosti 

regulirano dosadašnjom Odlukom. Ista se donosi na temelju članka 23.  Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“ broj 6/95, 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 27. Statuta Općine Gradac.  

Predložene izmjene se odnose na slijedeće: 

Članak 9. Odluke o komunalnoj naknadi („službeni glasnik“ broj 36/02) mijenja se i glasi: 

» Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine  iz članka 2. ove Odluke i iznosi za: 

 stambeni prostor i prostor koje koriste neprofitne organizacije  koeficijent   1,00 

 garažni prostor       koeficijent   1,00 

 neizgrađeno građevno zemljište     koeficijent   0,05 

Za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti              koeficijent   3,00 

Za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti               koeficijent 10,00  

Za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne  

djelatnosti                    koeficijent   0,50 

Za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti u 

slučaju kada se poslovna djelatnost obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini koeficijent 

namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta 1,00. « 

Iza članka 10. dodaje se novi članak 11. koji glasi :  

» Od obveze plaćanja komunalne naknade oslobađaju se u potpunosti: 

 kućanstva u kojem je najmanje jedna osoba korisnik zajamčene minimalne naknade 

Centra za socijalnu skrb Makarska, 

 obitelji sa četvero (4) ili više djece od kojih najmanje dvoje (2) pohađaju osnovnu školu 

odnosno vrtić na području Općine Gradac, 

 kućanstva u kojima žive isključivo umirovljenici ukoliko se u takvim kućanstvima ne 

obavlja pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivanje). « 



Dosadašnji članak 11. postaje članak 12., dok sve ostale odredbe Odluke ostaju na snazi 

neizmijenjene. 

 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 

Obzirom da se nitko od vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika Stipić je 

prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi dala na donošenje i 

ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV, ni jednim SUZDRŽANIM 

glasom. 

 

 Ad.7) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju članka 25. 

Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 6/95, 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 27. Statuta Općine Gradac,  Općinsko vijeće može 

donijeti Odluku o vrijednosti boda (B) za izračun komunalne naknade. Prijedlog navedene 

Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. Nakon kraće uvodne napomene riječ je 

prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog objasnio da je člankom 25. Zakona 

o komunalnom gospodarstvu propisano da se vrijednost boda (B) određuje odlukom 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Vrijednost boda za izračun komunalne 

naknade utvrđena je Odlukom od 25. siječnja 2001. godine, te je bod (B) iznosio B=0,10 kn 

mjesečno po m2, a do danas se Odluka nije mijenjala, te predlaže da vrijednost boda (B) bude 

B=0,20 kn mjesečno po m2 površine nekretnine. Posebno je istakao da je Općina Gradac i nakon 

povećanja vrijednosti boda (B) i dalje najjeftinija na Makarskoj rivijeri. Ova Odluka stupa na 

snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine. 

 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Srećko Peko istakao da se ne 

slaže s povećanjem vrijednosti boda (B), te da predloženu Odluku neće podržati. Posebno je 

istakao da je Općinsko vijeće zakasnilo s donošenjem iste obzirom da je člankom 25. Zakona o 

komunalnom gospodarstvu propisano da se vrijednost boda (B) određuje odlukom 

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave do kraja studenog za slijedeću kalendarsku 

godinu. Ivan Kosović, vijećnik, je također primjedbovao na visinu vrijednosti boda (B) posebno 

naglasivši da nikada nije doživio da je nešto povećano za 100%, te je smatra udarom na 

stanovništvo i baš iz tog razloga Odluka nije mijenjana veliki broj godina, a ne zato što ju je 

Vijeće u prošlom sazivu zaboravilo. Za riječ se javio i Robert Talajić koji smatra da bi 

povećanje od 50% bilo prihvatljivo, odnosno da se komunalna naknada trebala povećavati 

postupno, a ne odjednom za 100%. Ne slaže se s Ivanom Kosovićem da će povećanje biti udar 

na stanovništvo jer se ne radi o velikim novčanim iznosima. Uz pretpostavku da domicilno 

stanovništvo u velikom broju plaća komunalnu naknadu predlaže da se iskoriste sva sredstva 

kako bi istu plaćali i tzv „vikendaši“. Pitao je gdje će se utrošiti  prihod od povećanja komunalne 

naknade, odnosno predlaže da se za ubuduće prilikom planiranih povećanje prihoda općine 

Gradac planira i gdje će se isti konkretno utrošiti. 

Na kraju rasprave Matko Burić je odgovorio da ne odstupa od povećanja za 100%, na sebe 

preuzima odgovornost vezano za donošenje predložene Odluke, te se ista, do kraja 

četverogodišnjeg mandata više neće povećavati. 

Nakon završene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke o vrijednosti boda (B) za 

izračun komunalne naknade dala na donošenje i ista je donesena sa 7 glasova ZA (Monika 

Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić),  

6 glasova PROTIV (Ivan Kosović, Josip Kosović, Srećko Peko, Joško Veža, Robert Gojun i 

Robert Talajić) i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.  

 



 Ad.8) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju članka 31. 

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 27. Statuta Općine Gradac, Općinsko vijeće općine 

Gradac može donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 

Prijedlog navedene Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. Riječ je prepustila 

predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je na području Općine Gradac na snazi Odluka 

o komunalnom doprinosu koju je Općinsko vijeće donijelo 28. veljače 2017. godine, te prema 

kojoj je člankom 7. utvrđena visina komunalnog doprinosa u iznosu od 40,00 kn po m3. Ovim 

putem predlaže da  jedinica vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun po m3 iznosi 60,00 

kn kako bi se cjenovno približili ostalim lokalnim jedinicama s Makarske rivijere iako je i sada, 

nakon predloženog povećanja, cijena komunalnog doprinosa i dalje najniža na području 

Makarske rivijere na kojoj, bez obzira na puno veću cijenu, investitori i dalje grade, za razliku 

od naše Općine. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u postupku legalizacije ostaje ista.  

 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj se za riječ javio Srećko Peko koji 

smatra da će povećanje usporiti gradnju na našem području koja je, nakon smanjenja 

komunalnog doprinosa, bila u uzlaznoj putanji. Ivan Kosović ne podržava predloženo 

povećanje od 50% jer na taj način tjeramo mlade ljude iz naše Općine. Ističe da je u potpunosti 

stala gradnja, kriza nas nikako ne mimoilazi, te na ovaj način ne olakšavamo ostanak našoj djeci 

na našem području jer isti neće graditi poslovne prostore i hotele već dvije sobe koje mogu 

iznajmljivati kako bi mogli živjeti. Povećanjem cijena povećavamo troškove života sami sebi. 

Posebno ga smeta što se povećanje proračuna bazira na povećanju nameta našim građanima. 

Investitori koji grade na ostatku Makarske rivijere bi, po njegovom mišljenju, gradili i na našem 

području za koga smatra da je najljepše na svijetu da su mogli ishodovati potrebne dozvole. 

Robert Talajić smatra da će svi oni koji žele nešto graditi na našem području graditi bez obzira 

na cijenu. Za riječ se javio i Ivo Gojun koji je istakao da je područje Općine Gradac na „repu“ 

svega i  po puno toga nismo kao Makarska rivijera, naši objekti i kuće za iznajmljivanje nemaju 

goste 6 mjeseci i više kao u Brelima i Baškoj Vodi, naša sezona traje svega 45 dana. Smatra da 

povećanje neće mlade ljude ni zadržat, a ni potjerat, odnosno da imamo puno problema koje 

treba rješavati. 

Na kraju rasprave za riječ se javio Matko Burić koji je posebno istakao da sve ono što se naplati 

od naših građana, za dogledno vrijeme će im se i vratiti na drugi način, nakon čega je završena 

rasprava po ovoj točci dnevnog reda. 

 Monika Stipić je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom 

doprinosu dala na usvajanje i ista je usvojena sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, 

Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo Gojun, Joško Veža, 

Robert Talajić), 3 glasa PROTIV (Ivan Kosović, Josip Kosović, Srećko Peko) i ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom. 

 

 Ad.9) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da  na temelju članka 20. 

i članka 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, ) i članka 25. 

Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće donosi 

Odluku o općinskim porezima. Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu, 

a određene izmjene prijedloga od članka 13. predložene Odluke dostavljene su vijećnicima 

neposredno prije ove točke, te je vijećnicima dana stanka od 15 minuta kako bi se upoznali s 

istima. Nakon kraće uvodne napomene i odrađene stanke Monika Stipić je riječ prepustila 

predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je Odluka o općinskim porezima donesena 31. 



svibnja 2007. godine sa izmjenama i dopunama Odluke od 14. svibnja 2014. godine sukladno 

Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je bio na snazi do 

stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17) . 

Novim zakonom o lokalnim porezima u odnosu na ranije važeći Zakon o financiranju jedinica 

lokalne i područne (regionalne) samouprave ukinut je porez na tvrtku ili naziv. Obzirom na 

navedene izmjene propisa, ukidanje poreza na tvrtku ili naziv, ukazala se potreba donošenja 

nove Odluke o općinskim porezima kojom bi se značajno uredile i zone za utvrđivanje poreza 

na korištenje javnih površina najviše zbog činjenice da je pod prvu zonu spadao samo jedan dio 

Gradca. Obzirom da je prijedlog Odluke  dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je 

povećanje cijena javnih površina za postavljanje  ugostiteljskih terasa privuklo najviše pažnje 

vijećnika, te su promjene prijedloga dostavljene prije stanke od 15 minuta i vijećnici su se s 

istima upoznali, Matko Burić smatra da nema potrebe ponovo i detaljno objašnjavati pojedine 

članke. Istakao je  da je do povećanja moralo doći i iz razloga kako bi se donekle približili 

cijenama javnih površina na području Makarske rivijere, te kako bi se više izjednačile trenutno 

postojeće zone na području Općine. Na prijedlog Iva Gojuna predlaže da se pored riječi 

„inventar“ dodaju riječi „stolice i stolovi“ kako ne bi dolazilo do zabune na što se točno misli 

da po završetku rada treba ukloniti s javnih površina.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj se za riječ javio Srećko Peko 

istakavši da će kod glasovanja po ovoj točci dnevnog reda ostati suzdržan, odnosno neće biti 

protiv Odluke,  iz razloga što je općinski načelnik imao sluha za ugostitelje koji su mu se obratili 

zahtjevom za smanjenjem cijene javne površine za postavljanje ugostiteljskih terasa 

predloženih u Odluci o općinskim porezima koja je dostavljena vijećnicima uz poziv za 

sjednicu. Načelno se ne slaže s povećanjem cijena, smatra da su svi nameti veliki obzirom kako 

nam je mjesto uređeno i gdje se naša Općina nalazi, te prema strukturi gostiju koji posjećuju 

naše područje. Također smatra da na području cijele općine Gradac mogu postojati samo dvije 

zone i to jedna zona koja obuhvaća sve uz more i druga zona u koju bi spadalo sve ostalo. Joško 

Veža, vijećnik,  ne želi komentirati cijene, ali za zone smatra da iako bi, po pravilu, sve uz more 

trebala bit jedna zona i to prva zona, ali na terenu ima velikih razlika tako da možda ni to nije 

najbolje rješenje. Uzeo je primjer Podace, predio Viskovića vala, gdje objekti rade manji broj 

dana za razliku od Drvenika, Donje vale. Većina javnih površina u Bristu se nalazi na privatnom 

zemljištu. Robert Talajić  smatra da je cijena parkinga visoka i da ćemo, ukoliko se ne smanji, 

opet doći u situaciju da će cesta biti puna parkiranih automobila. Pitao je da li će komunalni 

redari propisati  vrijeme do kada se i koliko dana može na javnim površinama držati građevinski 

materijal? Matko Burić je odgovorio da hoće, te je objasnio da će općina Gradac za slijedeću 

sezonu pokušati samostalno organizirati parking uz pomoć prometnog redara. Za riječ se javio 

i Ivan Kosović istakavši da je i za vrijeme svog mandata razmišljao o povećanju poreza na 

korištenje javnih površina o čemu je, prilikom primopredaje, razgovarao sa sadašnjim 

načelnikom, ali nije očekivao ovoliko povećanje. O zonama treba dobro promisliti jer, iako je 

neki ugostiteljski objekt lijepo uređen kao i njegova terasa, to ne znači da on radi veliki broj 

dana tijekom sezone s čim se složio i Robert Talajić ističući da u centru Gradca postoje objekti 

koji se zbog njihovog položaja  etiketiraju kao elitni, iako neki nisu uređeni, te zbog smrada 

kanalizacije ili njenog pražnjenja i popravljanja više puta tijekom sezone, a koja se nalazi ispod 

ili u neposrednoj blizini navedenih objekata, ne mogu spadati u elitne, niti ostvarivati odlično 

poslovanje sve dok se ne uredi komunalna infrastruktura koja sada otežava njihov rad. Pitao je 

da li ima problema kod naplate poreza na kuće za odmor? Matko Burić je odgovorio da je to 

jedan od najvećih problema  s kojima se općina Gradac bori, do sada imamo velika i teško 

naplativa potraživanja od vlasnika vikendica. Ivan Kosović smatra da je taj porez trebalo 



povećati jer posjedovanje vikendice spada u luksuz.  Za riječ se javio Vicko Kostanić, vijećnik,  

koji je između ostalog istakao da Drvenik za razliku od Gradca, koji u nekim dijelovima ima 

lošu infrastrukturu, nema nikakvu infrastrukturu i da je većina ugostiteljskih terasa nalazi u 

privatnom vlasništvu. 

 Nakon završene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke o općinskim porezima, 

odnosno i izmijenjeni dio koji je dostavljen vijećnicima na sjednici, a koji se odnosi na dio od 

članka 13 do članka 33 sa dodatkom riječi „stolovi i stolice“ dala na donošenje i ista je donesena 

sa 8 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, 

Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo Gojun), 4 glasa PROTIV (Ivan Kosović, Josip Kosović, Joško 

Veža, Robert Talajić) i jednim SUZDRŽANIM glasom (Srećko Peko). 

 

 Ad.10) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da na temelju članka 7. 

Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj  24/11, 

61/11, 27/13, 02/14, 96/16 , 70/17) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 

79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o raspoređivanju 

sredstava iz proračuna općine Gradac članovima političkih stranaka Općinskog vijeća općine 

Gradac i članovima Općinskog vijeća općine Gradac izabranih sa liste grupe birača za 2018. 

godinu je dostavljena vijećnicima uz poziv na sjednicu. Nakon uvodne napomene riječ je 

prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da se ovom Odlukom raspoređuju 

sredstava iz proračuna općine Gradac članovima političkih stranaka Općinskog vijeća općine 

Gradac i članovima Općinskog vijeća općine Gradac izabranih sa liste grupe birača prema kojoj 

bi iznos po članu Općinskog vijeća općine Gradac bio 900,00 kn umjesto dosadašnjih 1.200,00 

kn utvrđenih Odlukom Općinskog vijeća od 22. prosinca 2016. godine. Sredstva koja su 

osigurana za redovito financiranje političkih stranaka i liste grupe birača  doznačuju se na žiro 

– račune političkih stranaka, odnosno na poseban žiro – račun članova izabranih sa liste grupe 

birača.  

 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić  istakao da se 

odriče sredstava koji mu pripadaju u korist osnovne škole Gradac, odnosno za aktivnosti pod 

vodstvom učiteljice Ranke Radoš za koju smatra da odlično radi svoj posao nakon čega mu je 

pročelnica objasnila da sukladno zakonu sredstva moraju biti isplaćena na njegov račun. Nakon 

toga je završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda. 

 Monika Stipić je prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine 

Gradac članovima političkih stranaka Općinskog vijeća općine Gradac i članovima Općinskog 

vijeća općine Gradac izabranih sa liste grupe birača za 2018. godinu dala na donošenje i ista je 

donesena sa 7 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan 

Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić), 4 glasa PROTIV (Ivan Kosović, Josip Kosović, Joško 

Veža, Ivo Gojun) i 2 SUZDRŽANA glasa (Srećko Peko, Robert Talajić). 

 

 Ad.11) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je između ostalog istekla da su 

materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu nakon čega 

je riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je na temelju članka 39. 

Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) Općinsko vijeće općine 

Gradac,  a na prijedlog općinskog načelnika, obavezno do kraja tekuće godine donijeti proračun 

za iduću proračunsku godinu  i projekcije za slijedeće dvije godine. Uz proračun za narednu 

godinu donosi se i Odluka o izvršavanju proračuna za tu godinu. Proračun općine Gradac za 

2018. godine i projekcija za 2019. i 2020. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj 

Zakonom o proračunu, Pravilnikom o proračunskim kvalifikacijama („Narodne novine“ br. 



26/10, 120/13), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu  i računskom planu („Narodne 

novine br. 124/14, 115/15, 87/16), te Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna u 

JLP(R)S za razdoblje od 2018.-2020. Proračun se sastoji od općeg dijela (račun prihoda i račun 

rashoda)  i posebnog dijela, te plana razvojnih programa. U proračun općine Gradac uključeni 

su i vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika, odnosno dječjeg vrtića 

„Gradac“ i općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac koji se uplaćuju na njihove žiro račune, 

te izdaci i rashodi proračunskih korisnika koje financiraju iz tih prihoda. Proračunom općine 

Gradac  za 2018. godinu planiraju se prihodi i primici u ukupnom iznosu od 16.261.650,00 kn 

što predstavlja povećanje za 27,5% u odnosu na rebalans proračuna za 2017. godinu. 

Najznačajniji izvor prihoda su prihodi od poreza koji čine 44% ukupnih prihoda, odnosno do 

povećanja proračuna je došlo najvećim dijelom zbog donesenih Odluka na današnjoj sjednici 

Vijeća. Rashodi su planirani u ukupnom iznosu od 16.261.650,00 kn i uravnoteženi su sa 

ukupnim prihodima i primicima. Došlo je do povećanja kod plaće za zaposlene jer je u planu 

zapošljavanje osobe koja bi isključivo radila na projektima EU fondova, te za plaću prometnog 

redara koji je potreban kako bi općina samostalno organizirala parking na području cijele 

općine.  

 Nakon uvodne napomene i objašnjavanja pojedinih stavki proračuna otvorena je 

rasprava u kojoj je Ivan Kosović izrazio svoje negodovanje što kao dosadašnjih godina nisu 

kod planiranja proračuna pozvani na sastanak svi Mjesni odbori jer ima saznanja da nisu bili 

pozvani MO Podaca i MO Zaostrog. Smatra da iste, obzirom da postoje, treba uvažavati i čuti 

njihovo mišljenje i prijedloge kao što je on činio i sa istima održavao sastanke i po tri mjeseca 

iako su sastanci bili mučni i teški. Uvažio bi oko 90% njihovih prijedloga jer isti iznose 

mišljenja i želje građana. Prihvaća novu viziju proračuna koja se razlikuje od njegove, iako 

određene stavke ne podržava. Gradnja i održavanje se temelji na prihodu od komunalnog 

doprinosa koji se očekuje dobrim dijelom od gradnje Morenie, smatra da je planirana sredstva 

trebalo planirati i u rashodovnoj strani za Podacu, barem u većem iznosu nego je planirano. 

Ovu podjelu gdje većina sredstava ide u druga mjesta, a najmanje za Podacu, posebno što se u 

Podaci, ma kako bila komplicirana naplata poreza za kuće za odmor, ubere najviše sredstava 

od tog poreza kao i od poreza na promet nekretnina iako je malo ljudi s tim upoznato. Investicije 

u Podaci su u protekle dvije godine iznosile oko 800.000,00 kn, nisu utrošeni milijunski iznosi 

kako se pričalo po ulici. Ne podržava ovaj proračun jer je uvjetovan usvojenim Odlukama na 

ovoj sjednici Vijeća, odnosno sva se povećanja odnose na davanja našeg stanovništva. Matko 

Burić je odgovorio da svi MO koji su imali volju i želju izrazit svoje mišljenje i dat prijedloge 

to su i uradili kao što su MO Gradac, MO Brist i MO Drvenik. MO Podaca i MO Zaostrog nisu 

pokazali nikakvu inicijativu, predsjedniku MO-a Zaostrog je čak uputio dopis na koji nikada 

nije dobio odgovor. Robert Talajić ističe da MO Gradac ima bolju suradnju sa sadašnjim 

načelnikom koji je uvijek spreman za razgovor i sastanak za razliku od bivšeg načelnika koji je 

uvijek bio neraspoložen za razgovor i prijedloge MO Gradac, kao što je i na sadašnjoj sjednici 

kada ignorira njegovo izlaganje te je uz obrazloženje da ga neće slušati na par minuta napustio 

ured gdje se održava sjednica,  te da su cijelo vrijeme članovi MO Gradac dobro surađivali bez 

obzira na stranačku pripadnost. Josip Kosović, vijećnik, ističe da je ranijih godina bivši načelnik 

pozivao MO da izraze svoje mišljenje kod izrade prijedloga proračuna, odnosno nije čekao da 

mu se oni prvi obrate, te da se MO Zaostrog nije sastao godinu dana. Matko Burić je također 

istakao da se za vrijeme bivšeg načelnika u Podacu, osim na Ravanju, nije ništa ulagalo iako je 

i tada ostvaren veći prihod od prodaje Morenie, te da ne želi ulagati samo u mjesta u kojima je 

ubran komunalni doprinos već u sva mjesta po prioritetima radova. Naveo je primjer Gornje 

vale, koja je 10 godina bila veliko gradilište gdje su ubrana velika sredstva od komunalnog 



doprinosa, a nije ništa uloženo u nju ili jako malo. Srećko Peko posebno ističe da se proračun 

za 2018. godinu temelji na prihodima koja će se ubrati od stanovnika naše općine, čak ni u 

projekciji za 2020. godinu nisu planirana značajna sredstva od Županije, Države ili EU fondova 

o čemu se govorilo o predizbornoj kampanji vladajuće stranke i iz tog razloga neće podržati 

proračun. Predlaže da službe općine Gradac pripreme i dostave vijećnicima  podatke o ubranim 

i utrošenim sredstvima po svim mjestima kako bi se konačno zatvorila ova tema i kako se više 

ne bi vraćali u prošlost. Također predlaže ono što je predlagao i ranijih godina, a to je da sve 

udruge, korisnici općinskog proračuna, Općinskom vijeću dostave izvješće o radu, odnosno 

izvješće o utrošenim sredstvima. Matko Burić je odgovorio da su se i ove godine povukla 

određena sredstva iz Županije i domicilnih fondova zahvaljujući radu općinskih službi, također 

je istakao da su u dostavljanom proračunu planirani izdaci za osobu profesionalca koja će raditi 

na pisanju projekata i apliciranju na fondove te da ne ide ništa preko noći, ta da se o stvarima 

koje su pričane u kampanji sudi nakon završetka mandata. Osvrnuo se na rad udruga  i izvijestio 

da će sve udruge s općinom Gradac potpisati ugovor, odnosno da trebaju dostaviti R1 račune i 

ukoliko se utvrdi da sredstva troše nenamjenski Ugovor će se raskinuti. Robert Talajić 

primjedbuje što u proračunu nisu planirane veće investicije kao što je kanalizacija za koju, 

prilikom prikazivanja troškova vezanih uz nju,  treba odvojiti sredstva za održavanje i sredstva 

za njenu izgradnju, odnosno ako općina Gradac nije u mogućnosti izgraditi novu kanalizacijsku 

mrežu treba pokušati izvući sredstva iz EU fondova, kao i za led rasvjetu. Također predlaže da 

se za uređenje donje etaže spomenika zatraže sredstva od Ministarstva kulture. Pitao je da li će 

građani kupovati nove posude za otpad? Predložio je da se kupi presa za papir kako bi se 

olakšalo njegovo odlaganje. Matko Burić je odgovorio da će posude za otpad kupiti općina, sav 

papir se odnosi u školu u dogovoru s ravnateljicom škole i za isti škola dobije 1 kn za 1 kg 

papira, za izgradnju kanalizacije sredstvima EU fondova potrebni su projekti. Za led rasvjetu 

primijeniti će se novi modeli, mijenjat će se sve žarulje i neki stupovi, te će investicija koju će 

raditi firma uštediti novac kod njenog održavanja. Dosadašnje održavanje i potrošnja električne 

energije za javnu rasvjetu na području općine Gradac iznosili su oko 600.000,00 kn. Smatra da 

će novi način donijeti značajne uštede. Vicko Kostanić se osvrnuo za suradnju MO Drvenik i 

bivšeg načelnika koju ne ocjenjuje najboljom, ističe da su planirane i određene aktivnosti koje 

se nisu poštivale kod izvršenja proračuna, te da MO Drvenik nije bio upoznat s otkupom 

zemljišta u Gornjoj vali tako da, obzirom da ništa nije znao o navedenom, nije mogao podržati 

di odbaciti tu ideju.  

 Nakon opširnije rasprave Monika Stipić je prijedlog proračuna općine Gradac za 2018. 

godinu i projekcije za 2019. i 20120. godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova 

ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, 

Anita Lasić, Ivo Gojun, Joško Veža, Robert Talajić), 3 glasa PROTIV (Ivan Kosović, Josip 

Kosović, Srećko Peko) i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

 Ad.12) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da je Odluka o izvršavanju 

proračuna općine Gradac za 2018. godinu dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu, te da 

istu na temelju odredbi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 

15/15) i članka 27. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac 

br. 79/09, 01/13, 02713) donosi Općinsko vijeće. Istom se uređuje struktura prihoda i primitaka, 

rashoda i izdataka proračuna općine Gradac za 2018. godinu, njegovo izvršavanje, opseg 

zaduživanja, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze 

korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti načelnika, proračunski nadzor, te druga 

pitanja u izvršavanju proračuna. 



 Nakon kraće uvodne napomene otvorena je rasprava. 

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Odluku o izvršavanju proračuna općine gradac za 

2018. godinu dala na usvajanje i ista je usvojena sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, Marija 

Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo Gojun, 

Joško Veža, Robert Talajić), 1 glasom PROTIV (Ivan Kosović) i 2 SUZDRŽANA glasa (Josip 

Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.13) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 Općinsko vijeće općine Gradac na temelju 

članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu  i članka 27. Statuta općine Gradac donosi  

program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kojim se 

određuje gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava komunalne opreme na 

području općine Gradac za 2018. godinu. Program sadrži opis poslova s procijenjenim 

troškovima za gradnju  pojedinih uređaja i objekata i financijska sredstva potrebna za 

ostvarivanje ovog programa i izvore financiranja te obuhvaća izgradnju cesta, izgradnju javne 

rasvjete, ostale građevinske objekte, prostorno planiranje, komunalnu i urbanu opremu. 

Obzirom da se kod točke 11 današnje sjednice prilikom izlaganja po stavkama proračuna općine 

Gradac za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu osvrnuo na sve izmjene koje se 

odnose i na ovu točku dnevnog reda smatrao je da nema potrebe ponavljati obrazloženje 

pojedinih stavki s čim su se složili nazočni vijećnici.  

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Program održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova ZA (Monika 

Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, 

Ivo Gojun, Joško Veža, Robert Talajić), 1 glasom PROTIV (Ivan Kosović) i 2 SUZDRŽANA 

glasa (Josip Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.14) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 Općinsko vijeće općine Gradac na temelju 

članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 27. Statuta općine Gradac donosi  

program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu kojim se određuje 

održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini na području općine Gradac za slijedeće 

komunalne djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, plaža,  groblja i 

građevinskih objekata, te izvor financiranja za isto. Obzirom da se kod točke 11 današnje 

sjednice prilikom izlaganja po stavkama proračuna općine Gradac za 2018. godinu i projekcije 

za 2019. i 2020. godinu osvrnuo na sve izmjene koje se odnose i na ovu točku dnevnog reda 

smatrao je da nema potrebe ponavljati obrazloženje pojedinih stavki s čim su se složili nazočni 

vijećnici.  

Otvorena je rasprava. 

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Program gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2018. godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova ZA (Monika 

Stipić, Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, 



Ivo Gojun, Joško Veža, Robert Talajić), 1 glasom PROTIV (Ivan Kosović) i 2 SUZDRŽANA 

glasa (Josip Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.15) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 Općinsko vijeće općine Gradac na temelju 

članka 76. Zakona o sportu i članka 13. Statuta općine Gradac donosi  program financiranja 

javnih potreba u sportu za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Gradac. Programi, 

odnosno aktivnosti su od značaja za općinu Gradac, u svezi su s poticanjem i promicanjem 

sporta, te se odnose na sportskih aktivnosti djece, mladeži i odraslih djelovanjem sportskih 

udruga. Raspodjela financijskih sredstava sportskim udrugama provest će se putem 

natječaja/javnog poziva za financiranje udruga. 

Otvorena je rasprava. 

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Program financiranja javnih potreba u sportu općine 

Gradac za 2018. godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, 

Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo 

Gojun, Joško Veža, Robert Talajić), ni jednim glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivan 

Kosović, Josip Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.16) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 Općinsko vijeće općine Gradac na temelju 

članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi i članka 13. Statuta općine Gradac donosi  Program 

socijalne skrbi za 2018. godinu  za koje se sredstva osiguravaju u proračunu općine Gradac i 

koja za 2018. godinu iznose 441.200,00 kn, te se raspoređuju za potpore pojedincima i 

kućanstvima (za pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, za poklon pakete povodom božićnih 

blagdana za socijalno najugroženije obitelji ili pojedince, na jednokratne i druge novčane 

pomoći i naknadu za novorođenčad), za sufinanciranje prijevoza i stipendije i tekuće donacije 

socijalno-humanitarnim organizacijama 

Otvorena je rasprava. 

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Program financiranja javnih potreba u sportu općine 

Gradac za 2018. godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, 

Marija Ujdur, Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo 

Gojun, Joško Veža, Robert Talajić), ni jednim glasom PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa (Ivan 

Kosović, Josip Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.17) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 Općinsko vijeće općine Gradac na temelju 

članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i članka 33. Statuta općine Gradac 

donosi  Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. godinu za kojim se utvrđuju 

kulturne djelatnosti, programi, manifestacije i aktivnosti od interesa za općinu Gradac koje 

provode udruge. Sredstva se osiguravaju u proračunu općine Gradac, te će se isplaćivati na žiro 

račune udruga ovisno o ostvarivanju proračuna.  

Otvorena je rasprava. 



Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2018. 

godinu dala na donošenje i isti je donesen sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, 

Vicko Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Ivo Gojun, Joško Veža, 

Robert Talajić), jednim glasom PROTIV (Ivan Kosović) i 2 SUZDRŽANA glasa (Josip 

Kosović, Srećko Peko). 

 

Ad.18) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da su materijali za ovu 

točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila  Matku 

Buriću koji je objasnio da općinski načelnik nije predlagatelj ove točke dnevnog reda već 

ravnateljica općinske knjižnice, te će on u njeno ime dati detaljnija objašnjenja. Prijedlog 

financijskog plana Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac za 2018. i projekcija plana za 

2019. i 2020. sastoji se od općeg dijela, plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka što je 

vidljivo iz prijedloga plana. Rashodi se uglavnom odnose na plaće zaposlenika u knjižnici, te 

za nabavu novih knjiga. Također je istakao da je zadovoljan radom knjižnice iako bi ista mogla 

raditi i bolje. Knjižnica radi pet dana u tjednu, aktivna je, svojim postojanjem daje našoj općini 

urbanu notu, u njoj se okupljaju umirovljenici i školarci.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Veža, vijećnik,  pitao 

koje točno projekte provodi knjižnica, Marija Ujdur, vijećnica, je pohvalila rad ravnateljice 

knjižnice čiji rad podržava kao i sve aktivnosti u knjižnici koje su namijenjene kako djeci 

vrtićke dobi tako i umirovljenicima, s čim su se složili Robert Talajić i Srećko Peko. Ivan 

Kosović je također istakao da je ravnateljica knjižnice Mandalena Sinković-Pavlović pogođena 

osoba za taj posao, te da je naša knjižnica, obnovljena prije nekoliko godina, po broju knjiga 

najveća općinska knjižnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ali na žalost broji mali broj 

korisnika.  

Nakon završene rasprave Monika Stipić je prijedlog financijskog plana Općinske 

knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. dala na 

donošenje i isti je donesen sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.19) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da na temelju članka 41. 

stavak 4. Zakona o lokalnim porezima, članka 5. Pravilnika o uvjetima, opsegu i naknadi za 

obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članak 27. Statuta općine Gradac 

Općinsko vijeće može donijeti Odluku o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate poreza na 

potrošnju. Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. Nakon kraće uvodne 

napomene riječ je prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog istakao da se 

ovom Odlukom poslovi u vezi utvrđivanja, evidentiranja nadzora i naplate i ovrhe za naplatu 

poreza na potrošnju povjeravaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kojoj pripada naknada 

u visini od 5% od ukupno naplaćenih prihoda. 

Otvorena je rasprava. 

Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravo Monika Stipić je prijedlog Odluke o povjeravanju poslova utvrđivanja 

i naplate poreza na potrošnju dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim 

glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 



 Ad.20)  Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju članka 117. 

Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17) i  članka 

27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće 

Općine Gradac može donijeti Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području 

Općine Gradac koja je dostavljena kao prijedlog vijećnicima uz poziv na sjednicu. Riječ je 

prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog objasnio da je člankom 11. Odluke 

o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac predviđeno je da se jednokratna novčana pomoć 

odobrava u novcu, te se predlaže izmjena navedenog članka čime bi se omogućila izravna 

nabavka osnovnih životnih namirnica ili predmeta u kućanstvu ukoliko se utvrdi da je to 

povoljnije za korisnika ili  da postoji velika vjerojatnost da se ta pomoć neće koristiti namjenski, 

odnosno u Odluci o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac („Službeni glasnik 03/12, 

03/17) članak 11. mijenja se i glasi:  

» Jednokratna pomoć odobrava se u novcu korisniku ili iznimno plaćanjem računa pravnoj ili 

fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu (primjerice nabavka osnovnih životnih namirnica te 

predmeta u kućanstvu) ukoliko se utvrdi da je to povoljnije za korisnika ili  postoji velika 

vjerojatnost da tu pomoć neće koristiti namjenski.  

Jednokratna pomoć može se odobriti najviše jednom u 6 mjeseci. « 

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj se nitko od nazočnih vijećnika 

nije javio za riječ, te je Monika Stipić je prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj 

skrbi na području općine Gradac dala na usvajanje i ista je usvojena sa 13 glasova ZA, ni jednim 

glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.21) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 je na temelju članka 21. Statuta Općinske 

knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac ravnateljica knjižnice raspisala natječaj za imenovanje 

ravnatelja knjižnice koji je objavljen 01. listopada 2017. godine u trajanju od 15 dana. Na isti 

je pristigla jedna prijava i to prijava Mandalene Sinković-Pavlović koja udovoljava svim 

elementima natječaja, te predlaže da se ista imenuje za ravnateljicu Općinske knjižnice 

„Hrvatska sloga“ Gradac na puno radno vrijeme na rok od 4 godine. Mandat imenovane 

započinje 01. siječnja 2018. godine. 

  Otvorena je rasprava.  

 Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi jer su pozitivno mišljenje o radu predložene ravnateljice knjižnice 

iskazali kod točke 18. današnje sjednice, Monika Stipić je prijedlog Odluke o imenovanju 

Mandalene Sinković-Pavlović za 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.  

 

Iz opravdanih razloga Ivo Gojun  se ispričava i napušta sjednicu. 

 

Ad. 22) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da je prijedlog Odluke 

o korištenju prava i naknada iz nadležnosti općine Gradac dostavljena vijećnicima uz poziv za 

sjednicu, nakon čega je riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je istakao da se ovom 

Odlukom želi uvesti svojevrsni red na području cijele Općine, odnosno istom se utvrđuje način 

korištenja prava i/ili naknada iz nadležnosti općine Gradac koja mogu ostvariti osobe prema 



kojima općina Gradac ima nepodmirene dospjele novčane tražbine s bilo koje osnove. Za 

potrebe ove Odluke pojam osoba označava svaku pravnu ili fizičku osobu, kao i fizičku osobu 

vlasnika obrta ili fizičku osobu koja obavlja samostalnu djelatnost, odnosno svaku treću osobu 

koja želi ostvariti određeno pravo ili naknadu iz nadležnosti općine Gradac te će se primjenjivat 

na sve osobe koje žele ostvariti pojedino pravo i/ili naknadu iz nadležnosti općine Gradac, a 

općina Gradac prema njima ima dospjele novčane tražbine u iznosu većem od 1.000,00 kuna, 

osim ukoliko je od strane općine Gradac odobrena obročna otplata duga ili je u okviru zakonom 

propisanog postupka sklopljena predstečajna nagodba, predstečajni sporazum i/ili donesena 

druga odluka nadležnog suda ili tijela kojom je određena obročna otplata novčanih tražbina, 

pod uvjetom da osoba u roku podmiruje sve obveze iz nagodbe. Ova Odluka primjenjuje se na 

sve postupke koje radi ostvarivanja prava i/ili naknada iz nadležnosti općine Gradac raspisuje 

općina Gradac, neovisno o nazivu ili načinu provođenja postupka, te neovisno o nazivu prava 

ili naknade koja se ostvaruje. Uz podnošenje prijave ili zahtjeva radi ostvarivanja pojedinog 

prava ili naknade iz nadležnosti općine Gradac, osoba koja želi ostvariti pravo mora dostaviti 

potvrdu da nema dugovanja prema općini Gradac s bilo koje osnove za sebe i članove svojeg 

užeg kućanstva. Potvrdu o stanju duga izdaje Jedinstveni upravni odjel općine Gradac.Pod 

članovima užeg kućanstva za potrebe ove Odluke smatraju se osobe koje su krvni srodnici ravne 

loze bilo kojeg stupnja (roditelji, djeca, unuci, itd.) ili pobočne loze prvog stupnja (braća, 

sestre), a žive zajedno u istom kućanstvu.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.  

Obzirom da se nitko od vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika Stpić je 

prijedlog Odluke o korištenju prava i naknada iz nadležnosti općine Gradac dala na donošenje 

i ista je donesena sa 12 glasova ZA (Ivo Gojun je iz opravdanih razloga napustio sjednicu), ni 

jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.23) Uvodne napomene dao je Matko Burić koji je izmeđuostalog istakao da je 

obveza općinskog načelnika dati Općinskom vijeću izvješće o radu. Na dužnost načelnika 

stupio je 29. svibnja, odnosno u tijeku turističke sezone, te su mu uhodane općinske službe 

pomogle da se u kratkom roku privikne i uključi u rad na način kako je želio. Spomenuta 

turistička sezona bila je rekordna po broju dolazaka i noćenja gostiju, te se bilježi porast u obje 

TZ koje djeluju na našem području, odnosno TZO Gradac bilježi povećanje broja noćenja za 

4,59 %, dok TZM Drvenik bilježi povećanje broja noćenja za 6,18%. Podaci se odnose na 

vrijeme do 15.12. tekuće godine. Ponosan je na podatak da je po prvi put na području cijele 

općine ostvareno više od milijun noćenja. Na žalost protekla sezona ostati će upamćena i po 

velikom broju požara na području Dalmacije na kojima su intervenirali i pripadnici DVD-a 

Gradac i DVD-a Drvenik. Na našem području ne bilježe se požari na otvorenom prostoru. U 

daljnjem izlaganju je pohvalio rad Vlastitog pogona općine Gradac, odnosno radnike i voditelja 

koji su radili po cijele dane tijekom sezone. Van sezone u svakom mjestu će raditi po jedan 

radnik kako bi spremniji dočekali slijedeću sezonu. Putem oglasa za javne radove kojeg je 

objavio Zavod za zapošljavanje, a općina Gradac se prijavila na njega, 1.12. zaposleno je pet 

radnika koji će raditi tri mjeseca i 10 radnika koji će raditi 6 mjeseci na području općine Gradac 

na održavanju protupožarnih putova, bujica, na sanaciji divljih odlagališta otpada, čišćenju i 

održavanju puteva uz ceste i sl. Radovi se financiraju sredstvima Europske unije. Osvrnuo se 

na radove koji se izvode u Podaci na kompleksu Morenia za koga ističe da je trenutačno najveći 

projekt na našem području i koji će dignuti kvalitetu destinacije, te će se u istom zaposliti 9 

stalnih i oko 60 sezonskih radnika. Po planiranom bi Morenia trebala početi s radom već 

1.6.2018. i ugostiti za sada ugovorenih 17 grupa turista iz Njemačke i Engleske. Budućnost 



razvoja naše Općine i zapošljavanja stanovništva vidi i u prodaji, odnosno obnovi zapuštenih 

odmarališta, odnosno njihovoj izgradnji i pretvaranju istih u objekte sa 4 zvjezdice. U više 

navrata je, što su vijećnici mogli pročitati u tiskovinama i vidjeti u informativnim emisljama na 

tv-u, uložio veliki trud kako bi se ista, konačno, obnovila i pustila u rad, kontaktirao je nadležne 

u BiH, kao i Ministarstvo državne imovine, te je i sam ministar Marić posjetio našu općinu i 

razgovarao s njim. Također se osvrnuo na radove koji su se odvijali na našem području ističući 

da je završio većinu radova predviđenih proračunom, kao i neke nove, sukladno predizbornim 

obećanjima kao što je izgradnja dječjih igrališta po mjestima, uređen je drugi kat zgrade općine, 

te se na početku mandata, u jeku turističke sezone bazirao  na estetsko uređenje naših mjesta, 

postavljene su nove klupe, kante, tuševi. Konačno je predio Tivić u Zaostrogu priključeno na 

gradski vodovod, te je u planu priključivanje i ulice Put sela u Podaci, te je za tu investiciju 

potpisan Sporazum s Izvorom Ploče. Službe općine Gradac rade na prikupljanju i ažuriranju 

podataka o komunalnom doprinosu na području općine Gradac koji su bili nesređeni veći broj 

godina. Za vrijeme svog mandata donio je više od 20 Odluka, Općinsko vijeće ih je na njegov 

prijedlog donijelo takođr 20-ak, udruge koje djeluju na našem području nastavile su se 

financirati prema zatečenom stanju. Posebno je istakao da se o svim odrađenim i odgođenim 

radovima, te o planiranim  radovima više i opširnije govorilo kod točaka Prve izmjene i dopune 

proračuna općine Gradac za 2017. godinu i kod usvajanja proračuna općine Gradac za 2018. 

godinu te smatra da nema potrebe ponavljati već izrečeno. U planu je zapošljavanje jednog 

vježbenika, ekonomista, na stručno usavršavanje koji će se financirati sredstvima Zavoda za 

zapošljavanje. Osvrnuo se na plan gospodarenja otpadon, odnosno na novu uredbu koja je došla 

„ad hoc“ i na koju se, iako će biti teško, moramo prilagoditi i početi je primjenjivati od 1.3.2018. 

godine jer su kazne prevelike. Pilot projekt se provodi u Drveniku gdje su uklonjeni kontejneri, 

te se otpad odlaže u posude za otpad. Smatra da će se Drvenik najbolje prlagoditi novom načinu 

odvoza otpada jer su ulice šire nego u ostalim mjestima, te su i do sada stanovnici većinom 

koristili posude za otpad. 

Nakon izvješća općisnkog načelnika otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić 

zatražio da se vijećnicima za iduću sjednicu Vijeća dostavi izvješće o obavljenoj reviziji 

poslovanja što je zatražio na jednoj od prošlih sjednica kada mu je obećano da će isto nakon 

pregleda biti dostavljeno. 

Nakon kratke rasprave odrađena je ova točka dnevnog reda. 

 

Ad.24) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da  na temelju članka 

49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne 

novine“ 102/17) i članka 27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 79/09, 01/13, 

02/13) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o uvjetima i načinu držanja 

kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim 

životinjama, te je riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je 19.12.2017. 

godine zaprimljen dopis Ureda državne uprave Splitsko-dalmatinske županije Klasa: 040-

01/17-01/125 koji je proveo nadzor nad zakonitošću općih akata, odnosno nad Odlukom o 

uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja i načinu 

postupanja s napuštenim  i izgubljenim životinjama koja je donesena na 02. sjednici Općinskog 

vijeća općine Gradac dana 06. srpnja 2017. godine i u kojoj je uočeno niz manjkavosti. Obzirom 

na uočeno i izrečeno navedena Odluka se donošenjem nove, predložene Odluke, stavlja van 

snage o čemu će se izvijestiti Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije. Također je 

istakao da se predloženom Odlukom, koja je dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu, 

uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju 



osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama na području Općine Gradac, odnosno novi Zakon o zaštiti životinja 

stupio je na snagu 26. listopada 2017. godine sa nizom izmjena  koje se odnose i na jedinice 

lokalne samouprave. Jedna od njih je obveza da se do 30. lipnja 2018. godine osigura nadzor 

provedbe mikročipiranja, te ujedno predviđa i mogućnost propisivanja trajne sterilizaciju kao 

obveznog načina kontrole razmnožavanja. Novim Zakonom stavljen je i naglasak na veće 

ovlasti komunalnih redara  u pogledu provedbe odredbi navedenog Zakona. 

 Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 

 Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za 

učestvovanje u raspravi Monika Stipić je prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 

ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama 

dala na donošenje i ista je donesena sa 10 glasova ZA (Monika Stipić, Marija Ujdur, Vicko 

Kostanić, Robert Veža, Ivan Radelić, Marin Vištica, Anita Lasić, Josip Kosović, Joško Veža, 

Robert Talajić), jednim glasom PROTIV (Ivan Kosović) i jednim SUZDRŽANIM glasom 

(Srećko Peko). 

 

 Ad.25) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da na temelju članka 6. 

i članka 33. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 

64/15), članka 27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), 

Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o upravljanju poslovnim prostorom u 

vlasništvu Općine Gradac. Prijedlog navedene Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za 

sjednicu. Riječ je prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je, između ostalog istakao da je 

Odluka o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac donesena 02. ožujka 

1999. te je istom bilo djelomično riješeno pitanje upravljanja i raspolaganja poslovnim 

prostorom u vlasništvu Općine, te će se donošenjem nove Odluke regulirati svi oblici 

upravljanja, raspolaganja i korištenja poslovnih prostora u vlasništvu općine Gradac, odnosno 

istom će se  urediti način upravljanja poslovnim prostorom, opći uvjeti za davanje poslovnog 

prostora u zakup, te način dodjele poslovnih prostora u zakup i zasnivanja zakupnih odnosa. 

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnog prostora 

ili dijela poslovnog prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, 

skladištenja i čuvanja robe ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 60 dana, 

kao ni na  slučajeve dodjele poslovnih prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti 

od interesa za opće dobro. Poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se: 

1. poslovna zgrada - zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim 

dijelom i koristi u tu svrhu, 

2. poslovna prostorija - jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi, 

namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti koja u pravilu čini samostalnu uporabnu 

cjelinu i ima zaseban glavni ulaz, 

3. garaža - prostor za smještaj vozila, 

4. garažno mjesto - prostor za smještaj vozila u garaži. 

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 upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu općine Gradac dala 

na donošenje i ista je donesena sa 12 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom. 

 

Ad.26) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je 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 na temelju  članka 110. Zakona o prostornom 

uređenju i članka 25. Statuta općine Gradac Općinsko vijeće može donijeti Odluku o izmjeni i 

dopuni Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac. Ista 

se donosi iz razloga što je potrebno ukloniti pogrešku napravljenu  u Odluci o donošenju 

izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac od 28. veljače 2017. godine, 

odnosno u članku 5. Odluke o donošenju izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja 

naselja Gradac („Službeni glasnik“ broj 04/17) točka 3. alineja 6.  mijenja se i glasi:  

„  - postojeći objekti kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca i/ili ruba 

građevne čestice manja od navedene u prethodnoj alineji zadržavaju postojeću udaljenost s 

kojom je potrebno uskladiti i eventualnu dogradnju i nadogradnju.“ 

U članku 6. točka 2. alineja 7. mijenja se i glasi: 

„ – postojeći objekti kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca, ruba 

građevne čestice ili javnog parka manja od navedene u prethodnim alinejama zadržavaju 

postojeću udaljenost s kojom je potrebno uskladiti i eventualnu dogradnju i nadogradnju.“  

 Otvorena je rasprava. 

 Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika 

Stipić je prijedlog Odluke o Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju izmjena i dopuna 

Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 12 glasova 

ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

 Ad.27) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da je prijedlog Odluke o 

ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dijelu nerazvrstane ceste označenu kao dio 

č. z. 5159 k.o. Drvenik dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila 

predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog istakao da na temelju članka  103., stavak 2. 

Zakona o cestama i članka 25. Statuta općine Gradac i pismenog zahtjeva  Davora Bartulića iz 

Splita, Lovretska 19,  Općinsko vijeće općine Gradac može donijeti Odluku o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj upotrebi za dijelu nerazvrstane ceste označenu kao dio č. z. 5159 k.o. 

Drvenik a na kojem je izgrađen dio građevine označene kao č.z. 4591, č.z. 4592 i dio č.z. 5159 

k.o. Drvenik.  

 Otvorena je rasprava. 

 Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika 

Stipić je prijedlog Odluke ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dijelu nerazvrstane 

ceste označenu kao dio č. z. 5159 k.o. Drvenik dala na donošenje i ista je donesena sa 12 glasova 

ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom. 

 

 Ad.28) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da je prijedlog Odluke 

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dijelu nerazvrstane ceste označenu kao dio 

č. z. 4531/1 k.o. Zaostrog dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila 

predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio da je istu potrebno donijeti na zahtjev Ankice 

Kosović iz Zaostroga, Fra A.K.Miošića 2 (zajednički predstavnik  Radoslava Kosovića iz Zaostroga, 

Fra A.K. Miošića 2 i Mirjane Despot iz Splita, Mažuranićevo šetalište 30 A), odnosno Agencije za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (Klasa: UP/I-361.03/16-01/430, URBROJ: 403-02-2-1/0215-

17-14 od 03. listopada 2017.) koji traže otklanjanje neusklađenosti jer se Odluka o ukidanju statusa 

javnog dobra u općoj upotrebi koju je dalo Općinsko vijeće  20. rujna 2017. godine odnosi na č.z. 4531 

k.o. Zaostrog koji je i stranka pogreškom navela u svom zahtjevu, dok je  uvidom u geodetski snimak 

izrađen od strane ovlaštenog inženjera geodezije koji je priložen uz zahtjev stranke vidljivo da se radi o 



č.z. označenoj kao 4531/1 k.o. Zaostrog na kojem je izgrađen dio građevine označene kao č.z. 2999/1 

k.o. Zaostrog. Slijednom navedenog predlaže donošenje predložene Odluke.  

 Otvorena je rasprava u kojoj je Ivan Kosović predložio da se ubuduće s više pažnje razmatraju 

zahtjevi i zamolbe građana, te se opreznije razmatraju predložene skice i snimci kako ne bi dolazilo do 

ovakvih pogrešaka. 

 Nakon odrađene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

u općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane ceste označenu kao dio č. z. 4531/1 k.o. Zaostrog dala 

na donošenje i ista je donesena sa 12 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom. 

 

 

Sjednica je završena u 19,30 sati. 

 

 

Klasa: 022-05/17-01/05 

Urbroj: 2147-04/17-01 

 

Gradac, 19. prosinca. 2017. 
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