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S A D R Ž A J  
 

 

 

 

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju dijela 

građevinskog zemljišta č.zem. 4546/7 k.o. Gradac 

2. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja 

za davanje u zakup poslovnog prostora u mjestu Drvenik 

3. Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za reklamni 

prostor 

4. Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite općine 

Gradac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:022-05/18-03/217 

URBROJ:2147-04/17-03 

Gradac, 26. travnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18) i odluke 

općinskog načelnika KLASA:022-05/18-03/216, URBROJ:2147-04/18-03 od 26. travnja 

2018. godine Općinski načelnik Općine Gradac dana 26. travnja 2018. godine donosi  

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem. 

4546/7 k.o. Gradac 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za prodaju dijela građevinskog zemljišta 

površine od 38,00 m2, zk.ul. 1816, č.zem. 4546/7 k.o. Gradac  uz č.zgr. 949/1 k.o. Gradac. 

 

Članak 2. 

U povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke imenuju se:  

− Andrea Miličević, za predsjednika  

− Anita Šutić, za člana  

− Vicko Kostanić, za člana. 

 

Članak 3.  

Zadaci Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke su zaprimanje pristiglih ponuda po objavljenom 

natječaju za prodaju zemljišta te  otvaranje i razmatranje pristiglih ponuda.  

 

Članak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine 

Gradac „Službeni glasnik“. 

 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                  Matko Burić,mag.polit 

                                                

Dostaviti: 

− Imenovanima, 

− Pismohrana općinskog načelnika 

 

 



        
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/219 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 26. travnja 2018. godine  

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18) i članka 4. 

Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac  („Službeni glasnik“  

broj 26/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 26. travnja 2018. godine donosi  

 

 

ODLUKU  

o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora u mjestu Drvenik 

 

 

1.  

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedu Javnog natječaja davanje u zakup 

poslovnog prostora u mjestu Drvenik - bivši ured Turističke zajednice Drvenik. 

 

II.  

U Povjerenstvo za provedbu natječaja iz točke I. ove Odluke imenuju se: 

1. Jarmila Tomić, za predsjednicu 

2. Andrea Miličević, za člana  

3. Vicko Kostanić, za člana 

 

III.  

Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:  

1. Provodi postupak Javnog natječaja, 

2. utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune, 

3. utvrđuje listu ponuditelja koji ispunjavaju uvjete natječaja, 

4. upućuje prijedlog općinskom načelniku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.                

 

 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                                Općine Gradac  

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit. 

 

                                                

 



      
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/1017 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 27. travnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18) i članka 9. 

Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac  („Službeni glasnik“  

broj 26/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 27. travnja 2018. godine donosi  

 

ZAKLJUČAK  

o kriterijima za određivanje zakupnine za reklamni prostor 

 

I. Ovim Zaključkom određuju se kriteriji za određivanje zakupnine za reklamni prostor. 

 

II. Zakupnina za reklamni prostor/postavljanje reklame  određuje se prema sljedećim 

kriterijima: 

− vrijednosti zakupnine po dimenzijama reklame, 

− lokaciji, odnosno zoni Općine u kojoj se prostor nalazi, 

− vrsti djelatnosti i namjeni za koju se reklama postavlja.  

 

III. Za određivanje zakupnine za reklamni prostor utvrđuju se dvije (2) zone u kojima se 

nalazi poslovni prostor i to:  

 

I. ZONA – obuhvaća centre mjesta te sve uz more na području Općine („turistički 

atraktivno područje); 

 

II. ZONA -  obuhvaća preostalo područje Općine. 

 

IV. Zakupnina se ne može odrediti za razdoblje manje od jedne kalendarske godine. 

Iznimno od gore navedenog, zakup za samostojeću, ne fiksiranu reklamu može se 

izdati sezonski, na 4 mjeseca. 

 

V.                        KRITERIJI ZA IZRAČUN VISINE ZAKUPNINE 

Početni mjesečni iznos zakupnine utvrđuje se po sljedećim kriterijima:  

Red. 
broj 

Vrsta reklame Iznos 

1. Putokazi za kategorizirane hotele (3 i više zvjezdica)  
 

1 kn 

2. Putokazi za proizvodne pogone 1 kn 



3. Putokazi za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) 5 kn 

4. Putokazi za trgovačke, turističke, ugostiteljske i ostale djelatnosti 
dimenzija manjih od 100 cm dužine x 30 cm visine 

17 kn 

5. Putokazi za trgovačke, turističke, ugostiteljske i ostale djelatnosti 
dimenzija većih od 100 cm dužine x 30 cm visine 

25 kn 

6. Reklame za proizvodne djelatnosti na području Općine Gradac 
dimenzija manjih od 100 cm dužine x 50 cm visine 

30 kn 

7. Reklame za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine 
Gradac dimenzija manjih od 100 cm dužine x 50 cm visine 

35 kn 

8. Reklame za trgovačke, turističke, ugostiteljske i ostale djelatnosti na 
području Općine Gradac dimenzija manjih od 100 cm dužine x 50 cm 

visine 

42 kn 

9. Reklame za proizvodne djelatnosti na području Općine Gradac 
dimenzija većih od 100 cm dužine x 50 cm visine 

50 kn 

10. Reklame za Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine 
Gradac dimenzija većih od 100 cm dužine x 50 cm visine 

75 kn 

11. Reklame za trgovačke, turističke, ugostiteljske i ostale djelatnosti na 
području Općine Gradac dimenzija većih od 100 cm dužine x 50 cm 

visine – II zona 

150 kn 

12. Reklame za trgovačke, turističke, ugostiteljske i ostale djelatnosti na 
području Općine Gradac dimenzija većih od 100 cm dužine x 50 cm 

visine – I zona 

250 kn 

 

V.  Iznos mjesečne zakupnine utvrđen prema kriterijima iz ovog Zaključka, određuje se kao 

početni iznos mjesečne zakupnine prilikom raspisivanja javnog natječaja.  

 

VI. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                Općinski načelnik 

                                                                                                                Općine Gradac  

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit. 

 

 

 

 

 

 

 



           
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/18-03/246 

URBROJ:2147-04/18-03 

Gradac, 08. svibnja 2018. godine  
 

 

Na temelju članka 21. i članka 24.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

82/15), članka 6. Pravilnika o sastavu s stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje 

načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 

37/16) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18-pročišćeni tekst), 

općinski načelnik Općine Gradac dana 08. svibnja 2018. godine donosi  

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Gradac  

 

Članak 1.  

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje 

operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica 

izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim 

nesrećama i katastrofama. 
 

Članak 2.  

U Stožer civilne zaštite imenuju se: 

a) Za načelnika Stožera: 

1. Matko Burić, općinski načelnik Općine Gradac 

b) Za zamjenika načelnika Stožera: 

2. Dragan Andrijašević, voditelj Vlastitog pogona Općine Gradac 

c) Za članove Stožera: 

3. Anita Šutić, zamjenica općinskog načelnika Općine Gradac, 

4. Ivan Andrijašević, zapovjednik DVD-a Općine Gradac, 

5. Ivan Kostanić, zapovjednik DVD-a Drvenik, 

6. Sanja Lulić, predstavnik PUZS Split,  

7. Jurica Tolić, predstavnik PP Makarska,  

8. Jakša Veža, predstavnik Hrvatskog crvenog križa, 

9. Mate Kasalo, predstavnik zdravstvene ustanove- Zavod za Hitnu Medicinu Podaca,  

10. Stipe Bušelić, predstavnik HGSS- stanica Makarska, 

11. Ivan Šakić, predstavnik HPD “Adrion“, 

12. Ljubomir Šarić, komunalni referent Općine Gradac.  

 

 

Članak 3.  

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija 

ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku 

nesreću i katastrofu pripremaju detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za 

koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravljaju reagiranjem 



sustava civilne zaštite, obavljaju poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o 

prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.  

 

Članak 4.  

Stručne, administrativne i tehničke poslove za Stožer civilne zaštite obavlja Jedinstveni 

upravni odjel općine Gradac.  

 

Članak 5.  

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju stožera za zaštitu i 

spašavanje KLASA: 022-05/17-01/22, URBROJ: 2147—04/17-01 od 04. travnja 2017. 

godine.  

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u  Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.                

 

 

 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                                Općine Gradac  

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit. 

 

 

 

 


