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

Gradac, 23. listopada 2017.

BROJ: 21/17

SADRŽAJ
1. Odluka o izradi izmjena i dopuna 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 („Službeni
glasnik“, službeno glasilo općine Gradac broj 13/17)
2. Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića
„Gradac“
3. Odluka o ukidanju statusa društvenog vlasništva (općenarodna
imovina)
4. Odluka o imenovanju člana Koncesijskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/04
URBROJ: 2147-4/17-01
Gradac, 23. listopada 2017.
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13
i 65/17) i članka 27. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine
Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko Vijeće Općine Gradac na svojoj 04. sjednici
održanoj 23.10. 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
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 („Službeni Glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 13/17)

Članak 1.
U članku 5. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko
turističke zone Borova hotel Morenia, Podaca; u daljnjem tekstu: izmjena i dopuna UPU, s tim u
vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac; u daljnjem tekstu: izmjena i
dopuna PPU, („Službeni Glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 13/17), u članku 5.
dodaje se točka 2. koja glasi:
(2)“ Obuhvat izmjena i dopuna UPU i s time u vezi izmjena i dopuna PPU korigira se na način
da se na sjevernom dijelu granica obuhvata proširuje za oko 400 m2 tako da obuhvaća postojeću
prometnicu, kako je ucrtano na grafičkom prikazu koji čini sastavni dio ove Odluke.“
Članak 2.
U članku 7., točki (2) , pod „OPĆI CILJEVI“ dodaje se nova, šesta alineja koja glasi:
„- u svrhu racionalnog korištenja prostora, uvažavati i koristiti postojeće prometnice koje su
izvedene u obuhvatu predmetnog Plana.“
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog 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: 022-05/17-01/04
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 23. listopada 2017. godine

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 25. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13), Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 04.
sjednici održanoj 23. listopada 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića “Gradac“
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se visina, uvjeti i način plaćanja odnosno učešća roditelja i drugih
subjekata u cijeni programa dječjeg vrtića “Gradac“ (u daljnjem tekstu: Vrtić).
Roditelj- staratelj djeteta - korisnika usluge dužan je sudjelovati u cijeni programa koji
ostvaruje njegovo dijete na način utvrđen ovom odlukom.
Općina Gradac kao osnivač osigurava sredstva za rad vrtića.
Članak 2.
Vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske
dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:
- redovitog programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne
skrbi djece rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: redoviti program).
Članak 3.
Program predškolsklog odgoja u vrtiću ostvaruje u okviru petodnevnog (šestodnevnog)
radnog tjedna.
Tjedno i dnevno radno vrijeme vrtića utvrđuje se u skladu s vrstom, sadržajem i trajanjem
programa, s dobi djece i potrebama i interesima roditelja.
Članak 4.
Roditelj- korisnik usluga sudjeluje u cijeni usluga vrtića kako slijedi:
 upisnina 180,00 kn,
 redoviti program 360,00 kn.

Članak 5.
Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Općiine Gradac
u punoj mjesečnoj cijeni usluga vrtića, utvrđeno u članku 4. ove Odluke, smanjuje se kako
slijedi:
 roditelj-korisnik usluga vrtića, koji je korisnik stalne novčane pomoći na temelju
rješenja Centra za socijalnu skrb, oslobađa se u potpunosti obveze plaćanja usluge
vrtića,
 roditelju-korisniku usluga vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga smanjuje
se za drugo dijete za 30%, za treće dijete za 60%, a za četvrto i svako sljedeće dijete
za 100%, pod uvjetom da su djeca u isto vrijeme upisana u vrtić i da su članovi istog
kućanstva,
 roditelju-korisniku usluga vrtića, ukoliko ima status hrvatskog branitelja ili je aktivni
član Dobrovoljno vatrogasnog društva Gradac ili Drvenik, mjesečna cijena usluge
smanjuje se za 20%,
 za dane kada dijete odsustvuje iz vrtića zbog bolesti, o čemu roditelj-korisnik usluga
dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga
vrtića smanjuje se do 50% ako dijete ne ide u vrtić preko 7 dana,
 za mjesece kada dijete boravi u vrtiću do najviše 3 sata dnevno zbog opservacije i
utvrđivanja teškoća u njegovu razvoju, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga
vrtića smanjuje se za 70%.
Za dijete koje ne pohađa vrtić, a nema opravdani razlog (liječnička potvrda, korištenje
godišnjeg odmora roditelja) plaća se puna mjesečna cijena programa.
Članak 6.
Cijena usluge iz članka 5. ove Odluke uplaćuje se na žiro račun Dječjeg vrtića “Gradac“.
Članak 7.
Međusobna prava i obveze između vrtića i roditelja – korisnika usluga uredit će posebnim
Ugovorom o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa Dječjeg vrtića.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić
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Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine
broj 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008,
38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/2001, 60/2001, 129/2005,
109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012) i članka 27. Statuta Općine
Gradac, Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj 23. listopada 2017.
godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa društvenog vlasništva (općenarodne imovine)
Članak 1.
Ukida se status društvenog vlasništva (općenarodne imovine) nekretnine pod
upravljanjem Općine Gradac upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Splitu,
Zemljišnoknjižni odjel Makarska i to:
- nekretnine označene kao zk.č.br. 2619/1, u naravi voćnjak površine 3332 m2,
upisana u zk.ul.br. 659, k.o. Zaostrog, označene kao Općenarodna imovina
Članak 2.
Odobrava se upis prava vlasništva nekretnine iz članka 1. ove Odluke, u korist Općine
Gradac sa sjedištem u Gradacu, Stjepana Radića 3, OIB: 43460605025, uknjižbom u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Splitu, Zemljišnoknjžni odjel Makarska uz prethodno
brisanje upisa predmetne nekretnine kao općenarodne imovine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu Općine Gradac.

Predjednica Općinskog vijeća
Općine Gradac
Monika Stipić
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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 članka 25. Statuta
općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13)
Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 04. sjednici održanoj 23. listopada 2017. godine
donijelo je

ODLUKU
o imenovanju člana Koncesijskog vijeća općine Gradac
I
Za člana Koncesijskog vijeća općine Gradac umjesto dosadašnjeg člana Darjana
Alfirevića imenuje se Anita Lasić.
Ostali članovi ostaju nepromijenjeni.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća općine Gradac
Monika Stipić

Dostaviti: - imenovanima
- pismohrana općinskog Vijeća općine Gradac

