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

Gradac, 05. prosinca 2017.

BROJ: 25/17
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1. Odluka o uklanjanju kontejnera s javnih površina
2. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja
radnog odnosa u Općini Gradac
3. Odluka o načinu prikupljanja ponuda za održavanje
javne rasvjete u naseljima na području Općine
Gradac
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak
prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u
naseljima na području Općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/17-03/910
URBROJ:2147-04/17-03
Gradac, 29. studenog 2017. godine
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) te
na temelju članka 45. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13)
općinski načelnik Općine Gradac dana 29. studenog 2017. godine donosi
ODLUKU
o uklanjanju kontejnera s javnih površina

Članak 1.
Ovom Odlukom uklanjaju se svi kontejneri za odlaganje komunalnog otpada sa područja
Općine Gradac.
Otpad će se ubuduće odlagati isključivo samo u predviđene kante ili zaključane kontejnere
koje će koristiti predviđeni broj kućanstava.
Članak 2.
Sustavno uklanjanje kontejnera sa područja Općine Gradac provest će se u periodu od 01.
prosinca 2017. godine do 30. lipnja 2018. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu od 01. prosinca 2017. godine, a objaviti će se u „Službenom
glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac te na internetskoj stranici Općine Gradac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-03/884
URBROJ: 2147-04/17-03
Gradac, 16. studenog 2017. godine
Na temelju čl. 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) Općinski načelnik Općine
Gradac dana 16.studenog 2017. godine donosi
Program stručnog osposobljavanja
bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Gradac

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac pod kojim se podrazumijeva
stručna i praktična izobrazba polaznika kroz praktični rad i učenje za samostalno obavljanje
poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita. Program se određuje u trajanju od 12
(dvanaest) mjeseci.
Članak 2.
Programom iz članka l. utvrđuju se:
 poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
 način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
 obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog
staža,
 prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
 prava i obveze vježbenika.
Članak 3.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža
odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje dijela državnog stručnog ispita i samostalno
obavljanje poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da:
 dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog
stručnog ispita,
 dobiva na raspolaganje zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri
obavljanju određenih poslova i zadaća,



dobiva na raspolaganje stručnu i drugu potrebnu literaturu.

Članak 4.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:
 pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
 kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
 osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje
državnog stručnog ispita,
 upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom,
kontinuiranim dodjeljivanjem određenih poslova i zadaća iz djelokruga svog radnog
mjesta.
Mentor će se odrediti posebnom odlukom općinskog načelnika.
Članak 5.
Vježbenici će se osposobljavati za obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog
odjela i višeg stručnog suradnika za proračun i financije unutar Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Gradac.
Članak 6.
Poslovi i zadaće što su ih vježbenici u tijeku vježbeničkog staža dužni obavljati unutar
Jedinstvenog upravnog odjela određeni sistematizacijom radnih mjesta u Općini Gradac i
Pravilnikom o unutarnjem redu JUO Općine Gradac.
Članak 7.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe vježbenici imaju sva prava i obveze iz
Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera «Stručno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa. «
Članak 8.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama
Općine Gradac i u „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/17-03/917
URBROJ:2147-04/17-03
Gradac, 04. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 15. stavka 3. 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), članka 45. Statuta
Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 7. stavak 4. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/10)
općinski načelnik Općine Gradac dana 04. prosinca 2017. godine donosi
ODLUKU
o načinu prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima
na području Općine Gradac
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Gradac donosi odluku da se postupak obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac provede
pozivom za dostavu ponuda odnosno prikupljanjem ponuda.
Članak 2.
Pozive za dostavu ponuda sa svim elementima određenim člankom 10. Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/10) uputit će
komunalni referent Općine Gradac.
Članak 3.
Ugovor za poslove iz članka 1. ove Odluke zaključiti će se s najpovoljnijim ponuditeljem na
vrijeme od 01. siječnja 2018. godine do 30. lipnja 2018. godine, a po donošenju Odluke
Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti poslovi održavanja javne rasvjete.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama
Općine Gradac i u „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/17-03/918
URBROJ:2147-04/17-03
Gradac, 05. prosinca 2017. godine
Na temelju članka 15. stavka 3. 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), članka 45. Statuta
Općine Gradac ( „Službeni glasnik“ broj 79/09, 01/13, 02/13) i članka 8. Odluke o obavljanju
komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/10) općinski
načelnik Općine Gradac dana 05. prosinca 2017. godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za postupak prikupljanja ponuda za održavanje javne
rasvjete u naseljima na području Općine Gradac
Članak 1.
Općinski načelnik Općine Gradac imenuje Povjerenstvo za prikupljanje ponuda za održavanje
javne rasvjete u naseljima Općine Gradac u sastavu:
1. Snigo Matutinović,
2. Matko Burić,
3. Andrea Miličević
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke provodi otvaranje pristiglih ponuda na sjednici koja se
mora održati najranije tri dana od isteka roka za podnošenje ponuda, radi utvrđivanja
prispjelosti ponuda podnesenih putem pošte.
Na osnovi pristiglih ponuda Povjerenstvo će utvrditi prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude
te isti će isti dostaviti Općinskom vijeću Općine Gradac koje donosi odluku o odabiru.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama
Općine Gradac i u „Službenom glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.
OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Matko Burić

