Z A P I S N IK
sa druge sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac održane 06. srpnja
2017. godine u prostorijama općine Gradac, Gradac, Stjepana Radića 3, s
početkom u 20,00 sati.
Nazočni: Monika Stipić – predsjednica Općinskog vijeća općine Gradac,
Marija Ujdur – zamjenica predsjednice Općinskog vijeća općine Gradac, Robert
Veža, Vicko Kostanić, Ivan Radelić, Darjan Alfirević, Marin Vištica, Ivan
Kosović, Srećko Peko, Ivo Gojun, Robert Talajić - vijećnici.
Odsutni: Josip Kosović - zamjenik predsjednice Općinskog vijeća općine
Gradac, Joško Veža (opravdali izostanak).
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, te utvrdila da je na sjednici nazočan potreban broj
vijećnika za pravovaljano donošenje odluka. Ispričala se vijećnicima što su poziv
za sjednicu i materijale dobili prije tri dana obrazloživši to hitnošću razmatranja
točaka 2 i 7 današnje sjednice, sve sukladno članku 56. Poslovnika Općinskog
vijeća općine Gradac.
Predložila je dopunu dnevnog reda, dostavljenog uz poziv za sjednicu, točkom
Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti Općinskom načelniku za davanje Izjave
o preuzimanju poslovnih udjela te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju
temeljnog kapitala, Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta
Društvenog ugovora društva VODOVOD d.o.o. (OIB: 06527308831), Makarska,
Obala kralja Tomislava 16/1.
Za riječ se javio Ivan Kosović, vijećnik, istakavši da je točku Vijećnička pitanja
trebalo staviti za početak sjednice, kako je utvrđeno Poslovnikom općine Gradac,
predloživši da ista bude točka 2 današnje sjednice. Dnevni red s izmjenom
redoslijeda točaka po prijedlogu Ivana Kosovića i s dopunom dat je na usvajanje
i usvojen je sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim
SUZDRŽANIM glasom.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 01. sjednice Općinskog vijeća općine Gradac
2. Vijećnička pitanja
3. Donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko turističke zone Borova, hotel Morenia, Podaca s tim u vezi
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac
4. Donošenje Odluke o izradi razvojne strategije Općine Gradac za razdoblje
od 2017. do 2022. godine
5. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i
izgubljenim životinjama
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Općine Gradac
7. Donošenje Odluke o naknadama za rad članova Općinskog vijeća općine
Gradac
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Koncesijskog vijeća Općine
Gradac
9. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim
pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog
odnosa
10.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
dijelu č.z. 174/1 k.o. Gradac
11.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na
dijelu č.z. 4353 k.o. Gradac
12.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uprabi na dijelu
č.z. 4567/2 k.o. Zaostrog
13.Donošenje Odluke o davanju Suglasnosti Općinskom načelniku za davanje
Izjave o preuzimanju poslovnih udjela te za potpis i potvrdu Odluke o
povećanju temeljnog kapitala, Odluke o izmjeni Društvenog ugovora i
potpunog teksta Društvenog ugovora društva VODOVOD d.o.o. (OIB:
06527308831), Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1

Ad. 1) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je zapisnik s prve
sjednice Općinskog vijeća općine Gradac, dostavljen vijećnicima uz poziv za
sjednicu, dala na usvajanje i isti je usvojen sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 2) Vijećnička pitanja:
- Robert Talajić, vijećnik, pitao je slijedeće:
1. Da li je JU Izvor Ploče predao i jedno kompletno izvješće o ubranim
i utrošenim

sredstvima koje fizičke i pravne osobe iz Gradca, Brista i Podace prilikom
plaćanja računa za potrošnju vode izdvajaju od 2011. godine (0,75 lipa po
plaćenom računu) za investicije u tim mjestima? Mjesni odbor Gradac je prošle
godine službama općine Gradac postavio isto pitanje, te je JU Izvor Ploče u 9
mjesecu dostavio šturo izvješće i po njegovim saznanjima nikada prije ni poslije
toga. Predlaže da se zatraži izvješće za svaku godinu sa detaljno opisanim
radovima na izgradnji i održavanju vodoopskrbnih objekata.
- Matko Burić je odgovorio da je dan ranije u prostorijama općine Gradac
održan sastanak sa predstavnicima svih sektora JU Izvor Ploče na kome je izrazio
nezadovoljstvo njihovim radom, posebno u dijelu održavanja kanalizacije za koje
općina, da ne bi došlo do ekocida, plaća drugim firmama. Također je pitao o
namjenskim sredstvima za koja nikada nije sklopljen ugovor između općine
Gradac i JU Izvor Ploče, te postoje sporovi koji traju 6-7 godina. Ugovor će se
sklopiti u najkraćem mogućem roku. Ubrana sredstva se, kako kažu nadležni iz
Izvora, troše namjenski.
2. Tko je i kada početkom 2017. godine dogovorio s Komunalnim
održavanjem d.o.o. Ploče povećanje cijene za građane sa 21 kn na 24 kn iako je
PDV sa 25% smanjen na 13%? Također je pitao u kojoj je fazi sanacija odlagališta
otpada Lovornik i do kada će trajati i da li općina Gradac sudjeluje u sanaciji i s
kojim iznosom?
- Matko Burić je odgovorio da je i sa Komunalnim održavanjem d.o.o.
također održao sastanak na kome je izrazio nezadovoljstvo i njihovim radom. Više
puta su viđeni kako odvojeni otpad bacaju u obični otpad iako to ne žele priznati.
Općina Gradac će, prema naputku EU kojeg treba poštivati, morati izraditi
sortirnicu otpada, zelene otoke, postaviti kante pored svake kuće što je
sveobuhvatan posao koji će biti jako teško provesti na terenu. Odlagalište
Lovornik je u vlasništvu i općine Gradac što Komunalno održavanje osporava.
Istakao je da će detaljnije odgovoriti u pisanom obliku kada prikupi sve podatke
na ovu temu.
3. Da li se započelo sa izradom projekta kanalizacijskog sustava za
cijelu općinu Gradac, posebno ističući velike probleme s kanalizacijom koji se
svakodnevno javljaju u Gradcu, te koji je krajnji rok za njegovu izradu i da li se
mogu iskoristiti sredstva EU fondova?
4. Predlaže da se izradi katastraska izmjera cijele općine kako bi se
utvrdilo koje su površine u vlasništvu općine Gradac;
5. Pitao je kakva je situacija sa dugovanjima građana i pravnih osoba
prema općini Gradac (porez na korištenje javnih površina, kuća za odmor,
komunalne naknade i sl.) i općine prema drugima?
- Matko Burić je odgovorio da postoji određen broj dužnika prema općini
Gradac, te su u svrhu naplate dugovanja poduzete sve potrebne radnje.

6. Predlaže da se u buduće kod odabira izvođača radova vrši bolja
kontrola izvedenih radova, da se utvrde rokovi za njihovu izradu, te da se za svako
prekoračenje roka plaćaju kazneni „penali“.
- Matko Burić se slaže sa primjedbama Roberta Talajića ističući da je
potrebna bolja kontrola radova, te da je pravnoj službi općine Gradac naložio da
u buduće svaki ugovor treba sadržavati rokove izvođenja i završetka radova.
7. U kojoj je fazi rješavanje statusa bivših odmarališta i ostalih objekata
na našem području koji su u vlasništvu drugih država?
- Matko Burić je odgovorio da je već održan sastanak sa vlasnikom
bivšeg odmarališta Famos, te će se uskoro sastati sa gradonačelnikom Mostara,
kao i sa predstavnicima Agencije za privatizaciju iz BiH, ministrom i
predstavnicima DUDI-a.
Sve ostale odgovore dostaviti će u pisanom obliku.
- Srećko Peko, vijećnik, predložio je da se uvede dress code za sjednice
Općinskog vijeća, smatrajući neprimjerenim dolaženje na sjednicu u kratkim
hlačama. Predlaže da se web stranica općine Gradac ažurira na dnevnoj bazi, da
se na istoj objavljuju zapisnici sa sjednica Vijeća, te da se pozivi i materijali za
sjednicu šalju vijećnicima putem maila. Također predlaže da se kod usvajanja
točaka dnevnog reda piše po imenima tko je bio za , tko protiv, a tko suzdržan, te
da se sjednice snimaju i reproduciraju. Pitao je da li je istinita informacija da
uskoro počinje izgradnja novog trajektnog pristaništa što pozdravlja?
- Matko Burić je odgovorio da će se materijali za sjednice slati
vijećnicima putem pošte ili maila, odnosno po želji vijećnika. U tijeku je izrada
nove web stranice općine Gradac na kojoj će se objavljivati zapisnici sa sjednica
radi bolje transparentnosti, te će se slijedom toga vršiti i snimanje. Odgovorio je
da je on osobno i cijelo mjesto Drvenik bio protiv predložene nadogradnje
postojeće luke u Drveniku jer bi na taj način cijelo mjesto nazadovalo. Ono što bi
svih zadovoljilo je izmještanje trajektne luke na vrh nasipa kako ista ne bi smetala
kupačima.
Ad. 3) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je između ostalog
istakla da na temelju članka 86. stavak 3. i članka 198. stavak 3. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) Općinsko vijeće može
donijeti Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
ugostiteljsko turističke zone Borova, hotel Morenia, Podaca s tim u vezi Izmjena
i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac, te je te je riječ prepustila
predlagatelju Matku Buriću, općinskom načelniku općine Gradac, koji je objasnio
razloge donošenja predložene Odluke.
Turistički kompleks „Morenia“ smješten je u Uvali Borova u Podaci, a sastoji se od
ukupno 11 postojećih objekata koji su prostorno i funkcionalno podijeljeni u 3

prostorne cjeline: hotel, depadanse i objekt s pratećim sadržajima. Kompleks je
izgrađen 1983. godine, a posljednjih 15 godina je izvan funkcije. Kat.čest.zem.
1594/1 K.O. Podaca u postojećem stanju je neizgrađena.
Zajedničkom odlukom o izradi prostornih planova, odnosno Izmjena i dopuna UPUa i izmjena i dopuna PPU-a određuje se:
- pravna osnova za izradu i donošenje prostornih planova,
- razlozi donošenja prostornih planova,
- obuhvat prostornih planova,
- sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornih planova,
- ciljevi i programska polazišta prostornih planova,
- popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata
propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se
utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,
- način pribavljanja stručnih rješenja prostornih planova,
- popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima, koja daju
zahtjeve za izradu prostornih planova te drugih sudionika korisnika
prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornih planova,
- planirani rok za izradu prostornih planova, odnosno njegovih pojedinih
faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornih planova tijela i osoba
određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti
pojedinog područja, duži od trideset dana,
- izvori ﬁnanciranja izrade prostornih planova.
Člankom 76. PPU Općine Gradac određeni su uvjeti gradnje u zoni Borova, Hotel
Morenia, Podaca (T1) obuhvata 2 ha – izgrađeno, zamjena i nova gradnja:
- maksimalni kapacitet zone
600 ležaja
- maksimalni koeficijent izgrađenosti 0.30
- maksimalni koeficijent iskorištenosti 2.5
- maksimalna visina građevine
16 m
- najmanje 20% svake građevne čestice ugostiteljsko – turističke namjene
mora se hortikulturno urediti
- minimalna udaljenost građevine od ruba građevne čestice i javno prometne
površine najmanje 4 m
- najmanja površina građevne čestice iznosi 500 m
- parkirna mjesta osiguravaju se sukladno posebnim propisima sukladno
kategoriji ugostiteljsko – turističkog objekta
- Prema čl. 8. UPU-a Ugostiteljsko – turističke zone Borova, Hotel Morenia,
Podaca navedena se građevina nalazi u zoni T1-1B unutar koje je
dozvoljeno rušenje i nova gradnja objekta u postojećim gabaritima.
Namjena građevine je hotel visoke kategorije s orijentacijskom
kapacitetom od max. 100 dvokrevetnih soba. Visina građevine određena je
katnošću P+3. Veličina i površina građevine se određuje postojećim

koeficijentom izgrađenosti 0,5 i postojećim koeficijentom iskorištenosti
2,0.
Izmjenama UPU-a Ugostiteljsko – turističke zone Borova, Hotel Morenia,
Podaca, a u svrhu obnove kompleksa i podizanja standarda usluge omogućilo bi
se:
T1-1B – HOTEL
- ispravke i usklađenja prostornih parametara utvrđene nakon izrade
detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja (tlocrtna površina, kig,
kis)
- rekonstrukcija i nadogradnja postojeće građevine katnosti P/P+3 do
maksimalne katnosti P+4, unutar maksimalne visine od 16 m koja je
propisana PPU Općine Gradac
- korištenje i prilaz krovnoj terasi preko stubišta i liftova čiji se zatvoreni
gabarit iznad etaže 4. kata ne bi računao kao visina vijenca građevine
- dogradnja balkona i lođa na sjeveroistočnom pročelju i na dijelu
jugozapadnog pročelja gdje balkoni i lođe nisu izvedene
- mogućnost uređenja ravnog krova kao elementa završnog oblikovanja
građevine
- korištenje ravnog prohodnog krova u svrhu smještaja sunčališta i popratnih
sadržaja
- s obzirom na postojeću izgrađenost koja onemogućava osiguranje
potrebnog broja PM unutar prostorne cjeline T1-1B, propisani broj PM
moguće je ostvariti uz prometnice unutar preostalih prostornih cjelina u
Ugostiteljsko – turističkoj zoni Borova
T1-2 - DEPADANSE
- ispravke i usklađenja prostornih parametara utvrđene nakon izrade
detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja (tlocrtna površina, kig,
kis)
- rekonstrukcija i nadogradnja postojećih građevina katnosti P+1/P+2 do
masimalne katnosti P+3
- nadogradnja postojećih otvorenih stubišta u svrhu vertikalnog povezivanja
nadograđenih etaža
- uklanjanje i premještanje postojećeg vanjskog stubišta kod građevina TIP
2 sa jugozapadnog pročelja na sjeveroistočno pročelje u svrhu postizanja
povoljnije orijentacije smještajnih jedinica
- upotreba ravnog krova kao elementa završnog oblikovanja građevine
- osiguranje potrebnog broja PM unutar preostalih prostornih cjelina u
Ugostiteljsko – turističkoj zoni
T1-3 - PRATEĆI SADRŽAJI
- ispravke i usklađenja prostornih parametara utvrđene nakon izrade
detaljnog arhitektonskog snimka postojećeg stanja (katnost, tlocrtna
površina, kig, kis)

-

izmjena granice prostorne cjeline prema granicama vlasništva, s obzirom
da granica iz važećeg UPU-a ide preko dijela postojećeg objekta,
postojećeg bazena i dijela kat.čest.zem. 1582/1 i 1582/5 K.O. Podaca koje
nisu u vlasništvu investitora
- rekonstrukcija i dogradnja postojeće građevine katnosti P+2, odnosno
povećanje zatvorenog dijela 2. kata unutar postojeće tlocrtne površine
objekta u cilju funkcionalnog povezivanja zatvorenog dijela građevine
- dogradnja natkrivenih terasa na postojeći razvijeni tlocrt građevine u svrhu
ostvarivanja jednostavnijeg arhitektonskog oblikovanja i zaštite od sunca
T1-1A – NOVA GRADNJA (neizgrađena kat.čest.zem. 1594/1 K.O. Podaca )
- uređenje sportskih sadržaja i popratnih elemenata uređenja terena u svrhu
podizanja kvalitete turističke usluge do gradnje nove građevine predviđene
Planom
- bolje definiranje urbanističkih parametara planirane građevine (gradnja na
kosom terenu, visina građevine, podzemni i nadzemni kis i kig)
Ostale dopune po potrebi u svim prostornim cjelinama koje omogućavaju veću
kategoriju ponude i smještaja te ne dovode do degradacije okolnih krajobraznih i
prirodnih vrijednosti.
Sve izmjene predložene ovom odluke finacira investitor kao i Izmjene i dopune
Prostornog plana općine Gradac.
Slijedom navedenog u iscrpnoj uvodnoj napomeni Matko Burić je predložio
usvajanje gore spomenute Odluke nakon čega je otvorena rasprava po ovoj točci
dnevnog reda.
Za riječ se javio Ivan Kosović koji je istakao da je uređenje Morenie ključna stvar
za našu Općinu koje podržava jer će uređenjem cijela općina profitirati. Smatra
da katnost nije velika za hotele.
Nakon odrađene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke o izradi Izmjena i
dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Borova, hotel
Morenia, Podaca s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Gradac dala na usvajanje i ista je usvojena sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 4) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja prepustila riječ Matku
Buriću, predlagatelju ove točke dnevnog reda, koji je objasnio razloge donošenja
Odluke o izradi razvojne strategije Općine Gradac za razdoblje od 2017. do 2022.
godine koja je vijećnicima dostavljena uz poziv za sjednicu. Ista se donosi na
temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13 ,137/15) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13). Razvojna strategija Općine Gradac je strateški
dokument održivog razvoja Općine Gradac usklađen sa županijskim, nacionalnim
i europskim strategijama, a predstavlja osnovu za planiranje, pripremu i

provođenje projekata u svim segmentima društvenog i gospodarskog života.
Konkretno, Odluka je potrebna kako bi mogli aplicirati i eventualno dobiti
sredstva iz EU fondova namijenjena općinama do 5.000 stanovnika. Projekt za
prijavu na natječaj 7.1.1. radi Aktiva Brač.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić,
vijećnik, pitao da li su utvrđene smjernice razvojne strategije? Matko Burić je
odgovorio da će u slučaju dobivanja naprijed spomenutih sredstava Općina
Gradac raspisati natječaj, te će odabrani ponuditelj, prije izrade strategije,
kontaktirati hotelijere, ugostitelje, turističke djelatnike i dr. s našeg područja kako
bi pribavio njihova mišljenja, s čim je zatvorena rasprava po ovoj točci dnevnog
reda.
Monika Stipić je prijedlog Odluke o izradi razvojne strategije Općine
Gradac za razdoblje od 2017. do 2022. godine dala na usvajanje i ista je usvojena
sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 5) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da na temelju
članka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ br. 135/06,
37/13 i 125/13) i članka 25. Statuta općine Gradac Općinsko vijeće Općine Gradac
može donijeti Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama te je riječ prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je objasnio
razloge donošena Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
kontrole njihova razmnožavanja i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim
životinjama koja je dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu. Najveća
promjena Odluke u odnosu na Odluku iz 2015. godine odnosi se na članak 4.
stavak 4. i 5. u kojem se zabranjuje pse držati na lancu ili na način da je trajno,
odnosno više od 20 sati dnevno smješten u ograđenom prostoru za pse (kavezu),
a sve u skladu s vremenom u kome živimo. Ova Odluka će stupiti na snagu osmog
dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac,
osim odredbi članka 4. ove Odluke koje se primjenjuju od 01. siječnja 2018.
godine kako bi vlasnici kućnih ljubimaca imali vrijeme za prilagodbu.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Ivan Kosović istakao da
je, po njegovom mišljenju, za životinje bolno, uzrokuje im strah i patnju i njihovo
šišanje i oblačenje, prislino kupanje i šamponiranje, pravljenje frizura i sl. što
zakonodavac nije predvidio, te će iz tog razloga kod glasovanja ostati suzdržan.
Nakon završene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke uvjetima i načinu
držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja i načinu
postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama dala na usvajanje i ista je
usvojena sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i s dva SUZDRŽANA
glasa.

Ad. 6) Uvodne napomene dala je Monika Stipić koja je istakla da na temelju
članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine br. 85/15, 121/16)
i članka 25. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13)
Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o izmjenama i dopunama
Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Gradac. Prijedlog odluke
dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu. Riječ je prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je između ostalog istakao da se Izmjene i dopune odnose na
članak 3. točku b) Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti koja je objavljena u
„Službenom glasniku“, službenom glasilu općine Gradac broj 03/10 i glase:
» - “Hoteli” od 0.00 do 24.00 sata,
 “Restorani” i “Barovi” od 6.00 do 2.00 sata,
 “Barovi” koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno propisima, samo u
zatvorenim prostorima od 21.00 do 6.00 sati,
 iz skupine “Restorani” i “Barovi” koji se nalaze izvan naseljenih područja
naselja područja općine Gradac od 0.00 do 24.00 sata,
 iz skupine jednostavnih ugostiteljskih usluga od 6.00 do 24.00 sata.
Svi ugostiteljski objekti iz prethodnih stavaka rade s početkom radnog vremena
što ga odredi vlasnik tog objekta, ali ne duže od vremena koje je utvrđeno ovim
člankom. «
Članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:
» Glazba u ugostiteljskim objektima na otvorenom prostoru dozvoljena je zimi od
7.00 do 24.00 sata kao i za vrijeme ljetnog radnog vremena u istom vremenskom
intervalu od 7.00 do 24.00 sata. «
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Srećko Peko pozdravio
produljenje radnog vremena ugostiteljskih objekata i u drugim mjestima općine
Gradac istakavši da je upravo on bio predlagatelj ljetnog radnog vremena od
1.svibnja do 31. listopada, a ne da se turistička sezona dijeli na predsezonu, glavnu
sezonu i podsezonu. Ivan Kosović je istakao da ostala mjesta, kojima je bilo
ponuđeno duže radno vrijeme, odnosno izjednačavanje s duljinom radnog
vremena u Gradcu za isto nisu bili zainteresirani. Ivo Gojun primjedbuje što za
vrijeme zime malo objekata radi smatrajući da bi se istima trebalo odrediti radno
vrijeme i u zimskom periodu ili tijekom jeseni, s čim se ne slaže Srećko Peko
smatrajući da službe Općine Gradac ne mogu vlasnicima ugostiteljskih objekata
određivati zimski rad ako oni to ne žele ili isti nije isplativ.
Nakon odrađene rasprave Monika Stipić je prijedlog Odluke o Izmjenama i
dopunama Odluke o ugostiteljskoj 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. 7) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju
članka 31. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi i članka 25.
Statuta općine Gradac Općinsko vijeće može donijeti Odluku o naknadama za
rad članova Općinskog vijeća općine Gradac čiji je prijedlog dostavljen
vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila Matku Buriću koji je,
izmeđuostalog istakao da se novina odnosi na to da članovi Općinskog vijeća
općine Gradac dužnost člana predstavničkog tijela obavljaju volonterski bez
naknade za rad kako bi se smanjili troškovi općine.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Srećko Peko predložio
da se sredstva, namijenjena za vijećnike, prenamjene za izgradnju dječjeg igrališta
ili nečega sličnog s čim se složio Robert Talajić. Ivan Kosović smatra da svaki
vijećnik treba individualno odlučiti šta će sa sredstvima koja će dobiti za
dosadašnje održane sjednice, te da odluka ne treba biti grupna, s čim je završena
rasprava po ovoj točci dnevnog reda.
Monika Stipić je prijedlog Odluke o naknadama za rad članova Općinskog
vijeća općine Gradac dala na usvajanje i ista je usvojena sa 10 glasova ZA, jednim
glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 8) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da je razlog
brzine sazivanja ove sjednice Vijeća bilo i imenovanje Koncesijskog vijeća
općine Gradac ispričavši se svima koji se bave djelatnošću na pomorskom dobu
zbog kašnjenja sazivanja sjednice Koncesijskog vijeća općine Gradac, te je riječ
prepustila Matku Buriću koji je istakao da su na temelju članka 6. Uredbe o
postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne
novine“ br. 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i na traženje općine Gradac svoje
prijedloge za članove Koncesijskog vijeća dostavili S-D županija, Upravni odjel
za pomorstvo i turizam i Lučka ispostava Makarska, te je za članove Koncesijskog
vijeća općine Gradac predložio da se imenuju slijedeći članovi:
- Frane Radelja, mag.ing.naut., predstavnik Upravnog odjela za turizam i
pomorstvo Splitsko – dalmatinske županije
- Zvonko Klarić, kapetan lučke ispostave Makarska
- Monika Stipić, član Općinskog vijeća općine Gradac
- Vicko Kostanić, član Općinskog vijeća općine Gradac
- Darjan Alfirević, član Općinskog vijeća općine Gradac
Monika Stipić je prijedlog dala na usvajanje i isti je usvojen sa 11 glasova ZA, ni
jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 9) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju
članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 28/10) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni

glasnik“, službeno glasilo općine Gradac broj 79/09, 01713, 02/13) Općinsko
vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa koja je dostavljena vijećnicima uz poziv za sjednicu. Objašnjenje
je dala Jarmila Tomić, pročelnica JUO-a općine Gradac, istakavši da se u Odluci
o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz
radnog odnosa („Službeni glasnik“ br. 07/10) članak 3. mijenja i glasi „Osnovica
za obračun plaća dužnosnika iznosi 4.630,14 kn“. Sve ostale odredbe ostaju
nepromijenjene.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Obzirom da se po ovoj točci
dnevnog reda nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u istoj
Monika Stipić je prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o plaći i
drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog
odnosa dala na usvajanje i ista je usvojena sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 10) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju
članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac i
pismenog zahtjeva Ante Raića iz Gradca, Raićeva 3, Općinsko vijeće općine
Gradac može donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi
na dijelu nerazvrstane ceste označene kao dio č. z. 174/1 k.o. Gradac na kojem je
izgrađen pristup građevini označenoj kao čestica zgrade 173/3 k.o. Gradac.
Materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni su vijećnicima uz poziv za
sjednicu.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u
raspravi Monika Stipić je predloženo dana na usvajanje i isto ej usvojeno sa 11
glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 11) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju
članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac i
pismenog zahtjeva Srđana Jurasa iz Gradca, Obala Bošac 4, Općinsko vijeće
općine Gradac može donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
upotrebi na dijelu nerazvrstane ceste označene kao dio č. z. 4353 k.o. Gradac na
kojem je izgrađen dio građevine (vanjsko stepenište i balkon) označene kao č.zgr.
213 k.o. Gradac. Materijali za ovu točku dnevnog reda dostavljeni su vijećnicima
uz poziv za sjednicu.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u
raspravi Monika Stipić je predloženo dana na usvajanje i isto ej usvojeno sa 11
glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.

Ad. 12) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da na temelju
članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac i
pismenog zahtjeva Ante Kosovića i Svemira Kosovića iz Zaostroga, Općinsko
vijeće općine Gradac može donijeti Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u
općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane ceste označene kao dio č. z. 4567/2 k.o.
Zaostrog na kojem je izgrađen dio građevine označene kao č.zgr. 423/1 i č.z.
2979/4, 4567/4, 4567/2 k.o. Zaostrog. Materijali za ovu točku dnevnog reda
dostavljeni su vijećnicima uz poziv za sjednicu.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u
raspravi Monika Stipić je predloženo dana na usvajanje i isto je usvojeno sa 11
glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad. 13) Uvodne napomene dala ej Monika Stipić istakavši da na
temelju članka 25. Statuta Općine Gradac, a na prijedlog općinskog načelnika
Općine Gradac Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o davanju
Suglasnosti Općinskom načelniku za davanje Izjave o preuzimanju poslovnih
udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Odluke o
izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva
VODOVOD d.o.o. (OIB: 06527308831), Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1.
Općinsko vijeće Općine Gradac daje općinskom načelniku suglasnost za :
 davanje Izjave o preuzimanju 672 poslovna udjela u društvu VODOVOD
d.o.o. (OIB: 06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala kralja
Tomislava 16/I, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod
matičnim brojem upisa (MBS 060156237), svaki u nominalnom iznosu od
po 200,00 kuna, u knjizi poslovnih udjela označeni od rednog broja 145
329. do broja 146 000., uneseni u društvo u pravima, a koji poslovni udjeli
su nastali iz sredstava društva (dobiti ostvarene u 2016. godini), kao i svih
prava i obveza koje iz predmetnih poslovnih udjela proizlaze,
- potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala u društvu
VODOVOD d.o.o. (OIB: 06527308831) sa sjedištem u Makarskoj, Obala
kralja Tomislava 16/I, upisana u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu
pod matičnim brojem upisa (MBS 060156237), a kojom Odlukom se
temeljni kapital društva VODOVOD d.o.o. povećava sa iznosa od
26.800.000,00 kuna za iznos od 2.400.000,00 kuna na iznos od
29.200.000,00 kuna , stvaranjem 12.000,00 novih poslovnih udjela, a koji
poslovni udjeli su nastali iz društva VODOVOD d.o.o. (dobiti ostvarene u
2016.godini),
- potpis i potvrdu Odluke o promjeni Društvenog ugovora (potpuni tekst) od
26. travnja 2016. godine i to promjene u članku 6. TEMELJNI KAPITAL,

u člancima 7, i 8. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH UDJELA
te u članku 38. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE,
- potpis i potvrdu Društvenog ugovora (potpuni tekst), a u skladu sa naprijed
opisanom Izjavom i Odlukama.
Prijedlog Odluke dostavljen je vijećnicima uz poziv za sjednicu.
Obzirom da se po ovoj točci dnevnog reda nitko do nazočnih vijećnika nije
javio za učestvovanje u raspravi Monika Stipić je prijedlog odluke o davanju
Suglasnosti Općinskom načelniku za davanje Izjave o preuzimanju poslovnih
udjela, te za potpis i potvrdu Odluke o povećanju temeljnog kapitala, Odluke o
izmjeni Društvenog ugovora i potpunog teksta Društvenog ugovora društva
VODOVOD d.o.o. (OIB: 06527308831), Makarska, Obala kralja Tomislava 16/1
dala na usvajanje i ista je usvojena sa 11 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV
i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Sjednica je završena u 21,30 sati.
Klasa: 022-05/17-01/02
Urbroj: 2147-04/17-01
Gradac, 06. srpnja 2017.
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