
   

 Z  A  P  I  S  N  I  K       

sa trinaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac održane 27. kolovoza 2018. 

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, Ivan Radelić, Marija 

Viskić, Marin Vištica, Anita Lasić, Branka Veža, Joško Veža, Robert Talajić (od 20,02 sata) - 

vijećnici. 

Odsutni: Josip Kosović, Ivo Gojun, Ivan Kosović (opravdano) - vijećnici. 

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. Predložila je usvajanje dnevnog reda koji je dostavljen vijećnicima uz poziv 

za sjednicu. 

Dnevni red je usvojen sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim 

SUZDRŽANIM glasom (Robert Talajić, vijećnik,  prilikom usvajanje ove točne dnevnog reda 

nije bio nazočan na sjednici). 

 

 

 Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća općine Gradac 

2. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića “Gradac”, Gradac 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Gradac za projekt “Javna zgrada – Društveni  dom Brist, k.č.z. 48/1 k.o. Brist 

(rekonstrukcija) 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Gradac za projekt “Gradnja vatrogasnog doma s pomoćnim sadržajima u Drveniku” 
 

 

Ad.1) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da je zapisnik sa dvanaeste 

sjednice Općinskog vijeća općine Gradac dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu, te ga je 

dala na usvajanje.  

Isti je usvojen sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i  ni jednim SUZDRŽANIM 

glasom. (Robert Talajić, prilikom usvajanje ove točne dnevnog reda nije bio nazočan na 

sjednici). 

 

- Robert Talajić, vijećnik,  došao je na sjednicu sa dvije minute kašnjenja, te je  

zamolio predsjednicu Vijeća i vijećnike da se za ubuduće početak sjednice odgode za pet minuta 

kako bi svi vijećnici koji kasne iz opravdanih razloga i nisu unaprijed opravdali svoj nedolazak 

mogli prisustvovat sjednici od njenog početka. 

 



Ad.2) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da su materijali za ovu točku 

dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 

Matku Buriću, općinskom načelniku općine Gradac, koji je pozdravio nazočne vijećnike i 

zahvalio im na dolasku unatoč brojnim obavezama koje imaju za vrijeme turističke sezone 

istakavši da  je na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne 

novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) propisano da se Pravilnik o unutarnjem  ustrojstvu i načinu 

rada dječjeg vrtića donosi uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, odnosno Općinskog 

vijeća, kome na usvajanje upućuje Zaključak  o davanju prethodne suglasnosti  na prijedlog 

Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Gradac“, Gradac koji je 

potreban kako bi mogli ostvariti dodijeljena sredstva u iznosu od 1.200,00 kn koja je Vrtić 

dobio od EU fondova.  Značajno je za istaknuti da se predloženim Pravilnikom u sjedištu Vrtića  

(u Gradcu) izvode cjelodnevni, 10-satni program i poludnevni 6-satni program, dok u 

podružnici Vrtića (Drvenik) ostaje kao i do sada 6-satni program. Istim je predviđeno 

zapošljavanje dviju odgojiteljica na pola radnog vremena, kao i upis djece iz drugih, susjednih 

gradova i općina koji će plaćati istu cijenu usluga vrtića kako je određeno Odlikom koju donosi 

Upravno vijeće dječjeg vrtića.  

Nakon  uvodne napomene otvorena je rasprava.  

Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika  

Stipić je prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića “Gradac”, Gradac dala na donošenje i isti je 

donesen sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i  ni jednim SUZDRŽANIM glasom.  

 

 Ad.3) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da su materijali za ovu točku 

dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 

Matku Buriću koji je istakao da na temelju članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 7 

»Temeljne usluga i obnova sela u ruralnim područjima« Iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske a razdoblje 2014. – 2020. („Narodne Novine“ broj  48/2018) kojim je 

propisano da projekt koji se provodi mora imati suglasnost predstavničkog tijela, odnosno 

Općinskog vijeća, te je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti za provedbu  ulaganja 

na području Općine Gradac za projekt  „Javna zgrada – Društveni dom Brist, k.č.z. 48/1 k.o. 

Brist (Rekonstrukcija)“. Ista je potrebna kako bi aplicirali za sredstva EU fondova iako, zbog 

inertnosti Suda u Makarskoj, još nisu riješeni zahtjevi općine Gradac za uknjižbu.  

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 

Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika 

Stipić je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu  ulaganja na području Općine 

Gradac za projekt „Javna zgrada – Društveni dom Brist, k.č.z. 48/1 k.o. Brist 

(Rekonstrukcija)“dala na donošenje i ista je donesena sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom 

PROTIV i  ni jednim SUZDRŽANIM glasom.  

 

Ad.4) Uvodne napomene dala je Monika Stipić istakavši da su materijali za ovu točku 

dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju 

Matku Buriću koji je istakao da na temelju članka 30. stavka 5. Pravilnika o provedbi Mjere 7 

»Temeljne usluga i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne Novine“ broj  48/2018) kojim je 

propisano da projekt koji se provodi mora imati suglasnost predstavničkog tijela, odnosno 

Općinskog vijeća, potrebno je da isto donese Odluku o davanju suglasnosti za provedbu  

ulaganja na području Općine Gradac za projekt  „Gradnja vatrogasnog doma s pomoćnim 



sadržajima u Drveniku“. Mjesto Drvenik ima 35 vatrogasaca, a nema dom. Odluka je potrebna 

kako bi u rujnu aplicirali za sredstva iz EU fondova. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 

Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za učestvovanje u raspravi Monika 

Stipić je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu  ulaganja na području Općine 

Gradac za projekt  „Gradnja vatrogasnog doma s pomoćnim sadržajima u Drveniku“, te je ista 

donesena sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i  ni jednim SUZDRŽANIM glasom.  

 

 

Sjednica je završena u 20,15 sati. 

 

Klasa: 022-05/18-01/13 

Urbroj: 2147-04/18-01 

 

Gradac, 27. kolovoza 2018. 

 

Zapisničar: Ariana Sinković     

 

Predsjednica Općinskog vijeća 

         Općine Gradac 

          Monika Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


