SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC
SLUŽBENI GLASNIK

GODINA: 2021.

Gradac, 3.11.2021.

BROJ: 16/21

SADRŽAJ
- Općinsko Vijeće 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 156, k.o. Brist)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 75, k.o. Podaca)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 163/2, k.o. Podaca)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 336, k.o. Podaca)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 401, k.o. Podaca)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 625, k.o. Drvenik)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1521, k.o. Zaostrog)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1663, k.o. Drvenik)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 3062, k.o. Zaostrog)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 3981, k.o. Brist)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 3982, k.o. Brist)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 7221, k.o. Podaca)
Odluka o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo
općine Gradac (zemljišnoknjižni uložak broj 1, k.o. Gradac)
Odluka o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac

15. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu
16. Odluka o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja
17. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom
pravnom statusu
18. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) na području Općine Gradac
19. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio nerazvrstane ceste
označene kao č.z. 4568/2 k.o. Zaostrog
20. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Gradac“
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Gradac“
22. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za
imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac
23. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice
Hrvatska sloga Gradac
24. Zaključak za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda
koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije
25. Odluka o prodaji i zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine Gradac u mjestu Brist
površine od 52,00 m2

Izdavač: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 156, katastarska općina 312908 Brist)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312908 Brist,
zemljišnoknjižni uložak broj 156, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 4162/3 k.o. Brist, nerazvrstana cesta (Ulica Slakovac) površine 19 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/46
URBROJ: 2147-04-01-21-1
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11. 2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 75, katastarska općina 312975 Podaca)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312975 Podaca,
zemljišnoknjižni uložak broj 75, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1.
2.
3.
4.
5.

Čest.zem. 3232/1 k.o. Podaca, put površine 875 m2
Čest.zem. 3232/4 k.o. Podaca, put površine 193 m2
Čest.zem. 3233/2 k.o. Podaca, put površine 2377 m2
Čest.zem. 3234 k.o. Podaca, put površine 795 m2
Čest.zem. 3259/1 k.o. Podaca, put površine 2860 m2
Članak 2.

Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/47
URBROJ: 2147-04-01-21-1
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 163/2, katastarska općina 312975 Podaca)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312975 Podaca,
zemljišnoknjižni uložak broj 163/2, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 1457/10 k.o. Podaca, put površine 492 m2,
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/48
URBROJ: 2147-04-01-21-1
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 336, katastarska općina 312975 Podaca)

Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312975 Podaca,
zemljišnoknjižni uložak broj 336, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 2197/2 k.o. Podaca, pašnjak površine 452 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/49
URBROJ: 2147-04-01-21-1
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 401, katastarska općina 312975 Podaca)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312975 Podaca,
zemljišnoknjižni uložak broj 401, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 1588/2 k.o. Podaca, put površine 355 m2
2. Čest.zem. 1588/4 k.o. Podaca, put površine 221 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/50
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj 2.11.2021. godine donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 625, katastarska općina 317039 Drvenik)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 317039 Drvenik,
zemljišnoknjižni uložak broj 625, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 5915 k.o Drvenik, put površine 732 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/51
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj 2.11.2021. godine donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 1521, katastarska općina 317101 Zaostrog)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 317101
Zaostrog, zemljišnoknjižni uložak broj 1521, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to
sljedeća katastarska čestica:
1. Čest.zem. 2991/2 k.o. Zaostrog, put površine 585 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/52
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj 2.11.2021. godine donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 1663, katastarska općina 317039 Drvenik)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 317039 Drvenik,
zemljišnoknjižni uložak broj 1663, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 3645/1 k.o. Drvenik, put površine 2485 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/53
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 3062, katastarska općina 317101 Zaostrog)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 317101
Zaostrog, zemljišnoknjižni uložak broj 3062, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to
sljedeća katastarska čestica:
1. Čest.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog, put površine 790 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/54
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 3981, katastarska općina 312908 Brist)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312908 Brist,
zemljišnoknjižni uložak broj 3981, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 4156/1 k.o. Brist, put površine 451 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/55
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 3982, katastarska općina 312908 Brist)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312908 Brist,
zemljišnoknjižni uložak broj 3982, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 4152 k.o. Brist, put
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/56
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj 7221, katastarska općina 312975 Podaca)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312975 Podaca,
zemljišnoknjižni uložak broj 7221, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1. Čest.zem. 3232/2 k.o. Podaca, put površine 945 m2
2. Čest.zem. 3279/2 k.o. Podaca, put površine 24 m2
Članak 2.
Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/57
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članaka 359. – 362. Zakona o vlasništvu („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i
članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“, broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20,
4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine
donosi
ODLUKU
o preuzimanju nekretnina upisanih kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine
Gradac
(zemljišnoknjižni uložak broj I, katastarska općina 312916 Gradac)
Članak 1.
Ovom Odlukom Općina Gradac preuzima u vlasništvo nekretnine upisane u zemljišne knjige
Općinskog suda u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska, katastarska općina 312916 Gradac,
zemljišnoknjižni uložak broj I, a na kojima je upisano društveno vlasništvo i to sljedeća
katastarska čestica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Čest.zem. 4544 k.o. Gradac, cesta površine 2830 m2
Čest.zem. 4545 k.o. Gradac , cesta površine 3003 m2
Čest.zem. 4546/1 k.o. Gradac, put površine 217 m2
Čest.zem. 4546/4 k.o. Gradac , put površine 170 m2
Čest.zem. 4546/5 k.o. Gradac, put površine 80 m2
Čest.zem. 4546/6 k.o. Gradac, put površine 19 m2
Čest.zem. 4546/8 k.o. Gradac, put površine 70 m2
Članak 2.

Općinski sud u Splitu, zemljišnoknjižni odjel Makarska će temeljem ove Odluke na
nekretninama iz članka 1. ove Odluke izvršiti upis brisanja društvenog vlasništva uz istodobnu
uknjižbu prava vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac.
Članak 3.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši sve potrebne radnje
radi upisa brisanja društvenog vlasništva i prava upravljanja uz istodobnu uknjižbu prava
vlasništva istih na ime i korist Općine Gradac na nekretninama iz članka 1. ove Odluke.
Ovom Odlukom ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da izvrši i ostale potrebne radnje
radi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja glede nekretnina iz članka 1. ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/58
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13,
54/13, 148/13, 92/14, 110/19), i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj četvrtoj
sjednici održanoj dana 4.11.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
na području Općine Gradac
Članak 1.
U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
9/13, 9/18, 5/19) dopunjuje se tablica „Popis nerazvrstanih cesta na području Općine Gradac“
na način da se iza rednog broja 96. dodaju redni brojevi 97. – 117. kako sljedi:

REDNI
BROJ

NAZIV KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE

KATASTARSKA ČESTICA

KATASTARSKA
OPĆINA

97

Nerazvrstana cesta

5200

Drvenik

98

Nerazvrstana cesta

5201

Drvenik

99

Nerazvrstana cesta

5202

Drvenik

100

Nerazvrstana cesta

5203

Drvenik

101

Nerazvrstana cesta

5204

Drvenik

102

Nerazvrstana cesta

5205

Drvenik

103

Nerazvrstana cesta

5206

Drvenik

104

Nerazvrstana cesta

5209

Drvenik

105

Nerazvrstana cesta

5210

Drvenik

106

Nerazvrstana cesta

5211

Drvenik

107

Nerazvrstana cesta

5213

Drvenik

108

Nerazvrstana cesta

5214

Drvenik

109

Nerazvrstana cesta

5215

Drvenik

110

Nerazvrstana cesta

5220

Drvenik

111

Nerazvrstana cesta

5223

Drvenik

112

Nerazvrstana cesta

5224

Drvenik

113

Nerazvrstana cesta

5228

Drvenik

114

Nerazvrstana cesta

5908

Drvenik

115

Nerazvrstana cesta

5909

Drvenik

116

Nerazvrstana cesta

5910

Drvenik

117

Nerazvrstana cesta

5212

Drvenik

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/59
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe
i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst, 11/20 i 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac
na 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno financiranje
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2021. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje redovitih političkih aktivnosti
političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od lipnja do prosinca 2021. godine, koja
su osigurana u Proračunu Općine Gradac za 2021. godinu.
Članak 2.
Pravo na financiranje redovitih političkih aktivnosti iz sredstava proračuna Općine Gradac
imaju stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Općinskom
vijeću Općine Gradac i nezavisni vijećnici razmjerno broju dobivenih mjesta
Članak 3.
Sredstva za financiranje redovitih političkih aktivnosti određuju se u iznosu od 2.000,00 kn po
svakom vijećniku Općinskog vijeća
U Općinskom vijeću Općine Gradac podzastupljen je ženski spol. Svakom članu
podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini 10% od iznosa iz stavka 1. ovog
članka.
Članak 4.
Političkim strankama i nezavisnom vijećniku zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Gradac
raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Gradac za 2021. godinu na način utvrđen
u članku 2. ove Odluke u godišnjem iznosu kako slijedi:
POLITIČKA STRANKA/
NEZAVISNI VIJEĆNIK

BROJ
IZNOS
VIJEĆNIKA/VIJEĆNICA

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

5 vijećnika

10.000,00 kn

4 vijećnice

8.800,00 kn

1 vijećnik

2.000,00 kn

2 vijećnice

4.400,00 kn

1 vijećnik

2.000,00 kn

Hrvatskoj demokratska zajednica – HDZ

Nezavisni vijećnik

Članak 5.
Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuju se doznačuju se na žiro – račun političke stranke,
odnosno na poseban žiro – račun nezavisnog vijećnika.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/60
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom
dobru („Narodne novine“ 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), i članka 21. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac,
na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Vijeća za koncesijska odobrenja
Članak 1.
U Vijeće za koncesijska odobrenja za područje Općine Gradac imenuju se:
1. Marija Lozina, predstavnica Općine Gradac
2. Monika Stipić, predstavnica Općine Gradac
3. Marija Viskić, predstavnica Općine Gradac
4. Frane Radelja, predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva
5. Zvonko Klarić, predstavnik Lučke kapetanije, Ispostava Makarska
Članak 2.
Članovi Vijeća za koncesijska odobrenja između sebe biraju predsjednika Vijeća
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Koncesijskog vijeća
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 13/17, 06/18)
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave se u službenom glasilu Općine
Gradac „Službeni glasnik“.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/61
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20) i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18 – pročišćeni
tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 4. sjednici održanoj dana
2.11.2021. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom pravnom
statusu
Članak 1.
U Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom pravnom statusu („Službeni
glasnik“ broj 16/19, 5/20, 4/21) u tablici „Popis komunalne infrastrukture“ koja je prilog odluke,
točka 94. mijenja se glasi:
NAZIV I VRSTA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTU
RE U NARAVI

Park pokraj
Mjesne zajednice

ČESTICA KULTURA
ZEMLJE (UPISANA U
KATASTRU)

2223/3

pašnjak

UDIO

UPISANI
VLASNIK

UPRAVITELJ
U NARAVI

9/24
9/24
3/24
1/24
1/24

Barišić Ante
Barišić Ivan
Borić Luca
Ivičević Ivan
Ivičević
Nediljka

Općina Gradac

LOKALCIJA /
KATASTARS
KA OPĆINA

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/62
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Podaca

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18, 32/20), i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni
tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj četvrtoj sjednici održanoj dana
2.11.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
na području Općine Gradac
Članak 1.
Vrijednost boda komunalne naknade (B) na području Općine Gradac određuje se u iznosu od
0,30 kuna mjesečno po četvornom metru (m2) korisne površine
Članak 2.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vrijednosti boda (B) za izračun
komunalne naknade („Službeni glasnik“ broj 22/18).
Članak 3.
Ova Odluka će se objaviti u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“, a stupa na
snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/63
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14 i 110/19), članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine
Gradac broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20 i 4/21) povodom pismenog zahtjeva Elvedina Bečića,
Toromanova 21, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, OIB: 91496345949, Općinsko vijeće Općine
Gradac na 4. sjednici održanoj 2.11.2021. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio nerazvrstane ceste
označene kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Gradac ukida status javnog dobra u općoj upotrebi za
dio građevine označene kao č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog, označenu narančastom bojom, u
naravi dvorište površine 11,00 m2, prikazanu na prijedlogu formiranja građevinske čestice iz
siječnja 2021. godine, koji je izradio Zvonko Babić, ing. geod.

Članak 2.
Ova Odluka dostavit će se Općinskom sudu Makarska radi provedbe brisanja statusa javnog
dobra u općoj uporabi s dijela č.zem. 4568/2 k.o. Zaostrog opisanog u članku 1. ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ , službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/64
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“
broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj četvrtoj
sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Dječjeg vrtića „Gradac“

Članak 1.
Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
dječjeg vrtića „Gradac“ kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Gradac“ na 34.
sjednici održanoj 8. rujna 2021. godina.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/65
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst, 137/154 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20), članka 21.
Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20 i 04/21) Općinsko
vijeće Općine Gradac na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 2.11.2021. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Članak 1.
Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Gradac“ Gradac za pedagošku godinu 2020/2021
Članak 2.
Izvješće o radu iz članka 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio
Članak 3.
Ovaj Zaključak objavit će se u službenom glasilu Općine Gradac „Službeni glasnik“

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/66
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“
broj 96/01, 98/19), i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj četvrtoj sjednici
održanoj dana 2.11.2021. godine donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka za imenovanje
ravnatelja Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za provođenje natječajnog postupka za
imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo)
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Milijana Veža
2. Maroje Miošić
3. Ivan Peko
Članak 3.
Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
-

Raspisuje javni natječaj
Utvrđuje pravodobne i potpune prijave na natječaj
Utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete
propisane natječajem
Obavlja razgovor s kandidatima
Predlaže kandidata za imenovanje ravnateljem Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“
Gradac
Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/67
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti („Narodne
novine“ broj 17/19, 98/19), i članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac, na svojoj četvrtoj
sjednici održanoj dana 2.11.2021. godine donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Općinske knjižnice Hrvatska sloga Gradac
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske
knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac
Članak 2.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja da raspiše javni natječaj i da nakon
provedenog postupka izbora podnese Izvješće o provedbi natječajnog postupka i predloži
Općinskom vijeću Odluku o imenovanju ravnatelja Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“
Gradac
Članak 3.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ Gradac objavit će se u
„Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općinske knjižnice „Hrvatska
sloga“ Gradac
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave se u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“.

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/68
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst,
11/20 i 04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj dana
2.11.2021. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesija na
pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
Ovim Zaključkom predlaže se Županijskoj skupštini Splitsko – dalmatinske županije za
promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesija na pomorskom dobru na
području Splitsko-dalmatinske županije, imenovanje Matka Burića, mag.polit. za predstavnika
Općinskog vijeća Općine Gradac za područje Općine Gradac
Članak 2.
Ovaj Zaključak će se dostaviti Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravnom odjelu za turizam i
pomorstvo na daljnje postupanje
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Općine Gradac
„Službeni glasnik“

Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.

KLASA: 021-05/21-01/69
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

Na temelju članka 391. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
143/12, 152/14 ), članka 176. Zakona o prostornom uređenju(„Narodne novine“ broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i pismenog zahtjeva vlasnika zemljišta Miriam Gal'ova, Sabinov,
SNP 516/17, Slovačka, OIB: 57740192043 i Anton Gal'a, Sabinov, SNP 516/17, Slovačka,
OIB: 26560872328 Općinsko vijeće Općine Gradac na 4. sjednici održanoj dana 2.11.2021.
godine donosi
ODLUKU
o prodaji i zamjeni zemljišta u vlasništvu Općine Gradac
u mjestu Brist površine od 52,00 m2
Članak 1.
Odobrava se prodaja i zamjena zemljišta u vlasništvu Općine Gradac i to dio nekretnine
označen kao č.zem. 4136 k.o. Brist, zk.ul. 155, u površini od 52,00 m2 (od ukupne površine
1351 m2 ) .
Članak 2.
Dio nekretnine označen kao č.zem. 4136 k.o. Brist, zk.ul. 155, u površini od 40,00 m2 prodat
će se podnositeljima zahtjeva po tržišnoj cijeni,
dok će se za dio nekretnine u površini od 12 m2 izvršiti zamjena za nekretninu koja je u
vlasništvu podnositelja zahtjeva Miriam Gal'ova, Sabinov, SNP 516/17, Slovačka, OIB:
57740192043 i Anton Gal'a, Sabinov, SNP 516/17, Slovačka, OIB: 26560872328, i to za dio
č.zem. 1914/2 k.o. Brist, površine 12 m2.
Članak 3.
Prodaja i zamjena zemljišta provest će bez provedbe javnog natječaja.
Članak 4.
Tržišna cijena zemljišta utvrđena je na osnovu Procjembenog elaborata oznake T.D. 26-11/19P ovlaštenog procjenitelja Inoslav Nikolić, dipl. ing. građ. i iznosi 1.826,92 kn/m2, odnosno
ukupno 95.000,00 kn.
Članak 5.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Gradac ovlašćuje načelnika Općine Gradac da s
podnositeljima zahtjeva sklopi Ugovor o kupoprodaji i zamjeni nekretnine, i to u roku od 30
dana od stupanja na sangu ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom
glasilu Općine Gradac.
Predsjednica Općinskog vijeća
Anita Lasić, prof.
KLASA: 021-05/21-01/70
URBROJ: 2147-04-01/21-01
Gradac, 2.11.2021. godine

