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

Gradac, 18. rujna 2017.

BROJ: 18/17

SADRŽAJ
1. Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete
2. Odluka o imenovanju člana Stručnog tijela za
ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru
na području općine Gradac
3. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Gradac“
4. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja
općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac
5. Odluka o poništenju Zaključka o davanju
suglasnosti na prijedlog kompenzacije komunalnog
doprinosa za stambeno-poslovnu građevinu u
vlasništvu Šimuna Kostanića sa kupovinom zemlje
u njegovu vlasništvu
6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
radu

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 15. rujna 2017. godine
Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13,
152/14, 99/15, 52/16), članka 59. stavak 1. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
(„Narodne novine“ broj 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17) i članka 25. Statuta
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine
Gradac na svojoj trećoj sjednici održanoj 15. rujna 2017.godine donosi

ODLUKU
O OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU
POMOĆ RODITELJIMA ZA NOVOROĐENO DIJETE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć
roditeljima za novorođeno dijete (u daljnjem tekstu: „novčana pomoć“), te visina i oblik
pomoći.
Članak 2.
Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete imaju roditelji odnosno samohrana
majka ili samohrani otac koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području
Općine Gradac (u daljnjem tekstu: „roditelji“).
Članak 3.
Za svako novorođeno dijete na području Općine Gradac, roditelji djeteta imaju pravo
na novčanu pomoć u iznosu od 7.500,00 kn (sedam tisuća petsto kuna).
Članak 4.
Zahtjev za ostvarivanje prava temeljem ove Odluke dostavlja se Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Gradac u roku od 3 (tri) mjeseca od datuma rođenja djeteta za koje
se podnosi zahtjev.
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u nadležnom upravnom odjelu ili
s internet stranice Općine Gradac.
Uz zahtjev je potrebno priložiti:
 izvornik rodnog lista za dijete,
 uvjerenje o prebivalištu za dijete te oba roditelja ili samohranog roditelja,
 podatak o bankovnom računu.

Uvjerenje o prebivalištu ne smije biti starije od 15 (petnaest) dana na datum podnošenja
Zahtjeva.
Zahtjev iz prethodnog stavka podnosi se u pisanom obliku, o čemu pročelnik Jedinstvenog
upravnog odjela donosi posebnu odluku o isplati novčane pomoći roditeljima za novorođeno
dijete (u daljnjem tekstu: „Odluka“) u roku od 30 (trideset) dana od datuma podnošenja
Zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
Podnositelj je ovlašten podnijeti prigovor na Odluku iz stavka 3. ovog članka općinskom
načelniku Općine Gradac u roku od 15 (petnaest) dana od datuma dostave Odluke.
Općinski načelnik će odluku o prigovoru donijeti u roku od 30 (trideset) dana od datuma
podnošenja prigovora, a protiv odluke općinskog načelnika nije dopuštena posebna žalba.
Članak 5.
Nakon donošenja Odluke kojom se odobrava novčana pomoć, Općina Gradac i
roditelji sklapaju pisani ugovor (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), a kojim će biti određeni način
i uvjeti isplate novčane pomoći te obveza povrata iste u slučaju davanja netočnih i neistinitih
podataka i/ili kršenja odredbi ove Odluke ili Ugovora.
Ugovor se sklapa u roku od 15 (petnaest) dana od datuma dostave Rješenja kojim se
odobrava novčana pomoć s roditeljem koji je podnio Zahtjev.
Odobrena novčana pomoć isplatit će se u tri jednaka obroka sljedećom dinamikom:
 prvi obrok se isplaćuje u roku od 15 (petnaest) dana od datuma sklapanja Ugovora;
 drugi obrok se isplaćuje u roku od 15 (petnaest) dana nakon navršene godine dana
djetetova života, pod uvjetom da roditelji dostave dokaz da je dijete upisano kod
pedijatra na području od Makarske do Ploča;
 treći obrok se isplaćuje u roku od 15 (petnaest) dana nakon neprekidnog korištenja
prava na boravak djeteta u vrtiću na području Općine Gradac u trajanju od 6 (šest)
mjeseci, pod uvjetom da roditelji dostave potvrdu vrtića o datumu upisa i neprekidnom
trajanju prava na boravak djeteta u vrtiću.
Članak 6.
Roditelji i/ili dijete u trenutku podnošenja Zahtjeva te za cijelo vrijeme isplate novčane
pomoći moraju imati prijavljeno prebivalište na području Općine Gradac te ne smiju imati
prijavljeno boravište izvan područja Općine Gradac ili stvarno boraviti izvan područja Općine
Gradac protivno odredbama Zakona o prebivalištu i/ili drugih primjenjivih propisa.
Općina Gradac je ovlaštena neposrednim uvidom, odnosno po službenoj dužnosti
izvršiti provjeru podataka roditelja i/ili djece o prebivalištu na području Općine Gradac,
odnosno borave li roditelji i/ili djeca izvan područja Općine Gradac u trenutku podnošenja
Zahtjeva ili za vrijeme trajanja Ugovora.
Općina Gradac je također ovlaštena po službenoj dužnosti izvršiti provjeru uvjeta iz
članka 5. stavka 3. ove Odluke.
Kršenje bilo kojih uvjeta iz ove Odluke i/ili Ugovora predstavlja opravdan razlog za
raskid Ugovora te vraćanje cjelokupnog iznosa isplaćene novčane pomoći.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Gradac koje se odnose na naknadu za
novorođeno dijete. („Službeni glasnik“ broj 03/17).

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 15. rujna 2017. godine

Na temelju članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13),
Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2017.
godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Stručnog tijela
za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području općine Gradac

Članak 1.
Ovom odlukom za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom
dobru na području općine Gradac imenuje se:
1. Baldo Šutić, Gradina 21, Gradac

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić
Dostaviti: - Baldo Šutić, Gradac
- S-D županija, Upravni odjel za turizam i pomorstvo
- Pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 15. rujna 2017. godine
Na temelju članka 22. Statuta Dječjeg vrtića „Gradac“ i članka 25. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj
trećoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Gradac“
Članak 1.
Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Gradac“ imenuju se:
1. Anita Lasić, Mlatinje 17, Gradac,
2. Marija Ujdur, Fra A. K. Miošića 4, Gradac,
3. Nada Kosović, Čmilje 10, Drvenik.
Članak 2.
Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Gradac“ iz članka 1. ove Odluke imenuju se na rok
od četiri (4) godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku, službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić
Dostaviti: - imenovanima
- Dječji vrtić Gradac
- Pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 15. rujna 2017. godine
Na temelju članka 16. Statuta općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac u Gradcu,
članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko
vijeće Općine Gradac na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 15. rujna 2017. godine donijelo
je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za ravnatelja općinske knjižnice „Hrvatska sloga“
Gradac
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Gradac donosi Odluku o raspisivanju natječaja za ravnatelja
Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac na puno radno vrijeme.
Članak 2.
Natječaj za imenovanja ravnatelja raspisuje se zbog isteka mandata dosadašnjeg
ravnatelja. Sukladno članku 21. Statuta općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac. Natječaj
za imenovanje ravnatelja raspisuje i provodi ravnatelj knjižnice.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.
Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić
Dostaviti: - Općinska knjižnica „Hrvatska sloga“ Gradac
- Pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac, Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/03
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 15. rujna 2017. godine
Na temelju članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13,
02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj trećoj sjednici održanoj 15. rujna 2017.
godine donijelo je
ODLUKU
o poništenju Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog kompenzacije komunalnog
doprinosa za stambeno poslovnu građevinu u vlasništvu Šimuna Kostanića sa
kupovinom zemlje u njegovom vlasništvu

Članak 1.
Ovom odlukom poništava se Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog
kompenzacije komunalnog doprinosa za stambeno poslovnu građevinu u vlasništvu Šimuna
Kostanića sa kupovinom zemlje u njegovom vlasništvu na čest. zem. 4043 k.o. Drvenik
KLASA: 022-05/13-01/26, URBROJ: 2147-04/13-01 koji je donesen na 26. sjednici
Općinskog vijeća Općine Gradac održanoj 18. ožujka 2013. godine.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić
Dostaviti: -

Šimun Kostanić, Drvenik
Pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-03/809
URBROJ: 2147-04/17-03
Gradac, 15. rujna 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o radu ( „Narodne Novine“ broj 93/14), članka 4.
Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („
Narodne Novine“ broj 86/08, 61/11) i članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“
broj 79/09, 01/13, 02/13), općinski načelnik Općine Gradac dana 15. rujna 2017. godine
donosi
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Članak 1.
U Pravilniku o radu ( „Službeni glasnik“ broj 10/16) članak 3. mijenja se i glasi:
» Radno vrijeme zaposlenika je četrdeset (40) sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet (5) radnih dana od ponedjeljka do petka.
Zaposlenici u Jedinstvenom upravnom odjelu za vrijeme zimskog računanja vremena odnosno
od 1. listopada do 30. travnja počinju sa radom u 08:00 sati, a završavaju sa radom u 16:00
sati uz iznimku radnog vremena administrativnog referenta koji započinje sa radom u 7:30
sati, a završava u 15:30 sati zbog pripreme ureda.
Za vrijeme ljetnog računanja vremena odnosno od 01. svibnja do 30.rujna radno vrijeme je od
07:30 sati do 15:30 uz iznimku radnog vremena administrativnog referenta koji započinje s
radom u 7:00 sati a završava u 15:00 sati. «
Članak 2.
Sve ostale odredbe Pravilnika o radu ostaju na snazi neizmijenjene.
Članak 3.
Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu Općine Gradac
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić

