ZAPISNIK
SA OSME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRADAC, ODRŽANE 17.
OŽUJKA 2022. GODINE U PROSTORIJAMA OPĆINE GRADAC, S. RADIĆA 3, 21 330
GRADAC, S POČETKOM U 19,00 SATI.
Anita Lasić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Gradac, otvorila je osmu sjednicu
Općinskog vijeća općine Gradac, pozdravila nazočne i utvrdila da je na sjednici nazočan
potreban broj vijećnika za pravovaljano donošenje odluka.
Nazočni: Anita Lasić – predsjednica Općinskog vijeća Općine Gradac, Monika Stipić,
Robert Veža, Marko Kosović, Milijana Veža, Maroje Miošić, Marin Vištica, Marija Viskić,
Ivan Radelić, Željko Pećar, Danica Knežević, Branka Veža, Robert Talajić – vijećnici
Ostali: Matko Burić – općinski načelnik Općine Gradac, Ariana Sinković- zapisničar.
Uvodne napomene dala je Anita Lasić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Gradac,
istakavši da je dnevni red dostavljen vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je predložila njegovu
dopunu točkom Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gradac.
Dnevni red s dopunom je dala na usvajanje i isti je usvojen sa 13 glasova ZA, ni jednim
glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.

Dnevni red:
Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradac
Vijećnička pitanja
Donošenje prve izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu
Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno
financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu
5. Donošenje Odluke o izradi UPU poslovne zone unutar građevinskog područja naselja –
K2, K3, Drvenik
6. Donošenje Odluke o izradi UPU Drvenik, Donja Vala – Dijanica
7. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Gradac
8. Donošenje Odluke o kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradac d.o.o.
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i
njezinom pravnom statusu
10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i
kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Gradac
11. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac
13. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika
14. Donošenje Odluke o imenovanju Mandalene Sinković-Pavlović za ravnatelja Općinske
knjižnice „Hrvatska sloga“ u Gradcu
15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske knjižnice „Hrvatska
sloga“ Gradac
1.
2.
3.
4.

16. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Gradac
Ad.1) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je zapisnik sa 7. sjednice
Općinskog vijeća Općine Gradac dostavljen vijećnicima uz poziv na sjednicu te je otvorila
raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Za riječ se javila Danica Knežević, vijećnica, koja je
primjedbovala na napisano u točci Ad.2), odnosno na dio koji se odnosi na raspravu u kojoj je
učestvovala, jer, po njenom mišljenju, nije navedeno da je općinski načelnik rekao da ima dobru
suradnju sa Mjesnim odborima Gradac i Brist, te je pogrešno navedeno da će općinski načelnik
razmisliti o sufinanciranju školskih marendi, umjesto, kako je trebalo pisati, da iste neće
sufinancirati. Za riječ se javio Matko Burić, općinski načelnik Općine Gradac, koji je na
sadašnjoj sjednici naveo da ima dobru suradnju i sa Mjesnim odborom Drvenik, te da nije točno
da je rekao da Općina neće sufinancirati školske marende, već je točno napisano kako je i rekao
na prošloj sjednici da će o tome razmisliti s čim je završena rasprava po ovoj točki dnevnog
reda.
Anita Lasić je zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća općine Gradac s primjedbom
Danice Knežević dala na usvajanje i isti je usvojen sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i tri SUZDRŽANA glasa (Danica Knežević, Željko Pećar, Branka Veža).
Ad.2) Vijećnička pitanja:
- Robert Talajić, vijećnik, je pitao koji će se veći građevinski radovi odraditi do početka
turističke sezone na području mjesta Gradac? Na potezu prema Zaostrogu je uočio iskope i veće
količine zemlje koja se nalazi na parkingu pored groblja, pitao je da li komunalni redari znaju
za to?
Matko Burić je odgovorio da je od većih radova do početka sezone predviđena
adaptacija sportskog centra iza škole u Gradcu (boćalište i rasvjeta na igralištu), uređenje
šetnice od hotela Sunce do caffe bara „G“, dovršetak vidikovaca na Vrisju, dovršetak adaptacije
plaže Studenac – Sunce, te traju dogovori s vlasnicima zemalja za probijanje protupožarnog
puta iznad magistrale. Komunalni redari su upoznati s zemljom u Zaostrogu, sve je rađeno u
dogovoru s vlasnikom zemljišta.
- Robert Talajić je primjedbovao na stanje u kome se nalaze protupožarni putevi nakon
završetka radova u maslinicima, odnosno na grane koje se bacaju u potoke i na grane koje
prelaze na put i na taj način ometaju prolaz pješaka i automobila. Predložio je da se o istom
napišu obavijesti i upozorenja.
Matko Burić je odgovorio da se obavijesti nalaze na stranicama oba DVD-a koja djeluju
na našem području, te će isti kroz neko vrijeme ići u obilazak, te će se odrezati sve grane koje
prelaze na puteve.
- Robert Talajić je pitao da li je Izvor Ploče dostavio izvješće o radu, odnosno plan
investicija za područje naše Općine i može li se isto proslijediti vijećnicima? Pitao je da li je
završen projekt kanalizacije? Upozorio je da se na Mjesnom groblju Gradac odavno nalazi pun
kontejner suhog cvijeća, vijenaca , te se isti sadržaj nalazi na većim hrpama i pored kontejnera.
Također je predložio da se groblja češće obilaze kako ne bi u buduće dolazilo do ovakvih
propusta.
Matko Burić je odgovorio da će dobiveno izvješće Izvora Ploče proslijediti vijećnicima,
projekt kanalizacije Vodice i ulice Kralja Tomislava je dovršen, dok će o prepunom kontejneru
odmah obavijestiti voditelja Vlastitog pogona Općine Gradac.
- Robert Talajić je pitao u kojoj je fazi izrada spomenika hrvatskim braniteljima?
Matko Burić je odgovorio da su Općini Gradac dostavljena dva idejna rješenja od kojih je

izabrano jedno. Općina će se javiti na natječaj Ministarstva branitelja, odabrana skulptura će se
nalaziti u Gradcu, predio Gospica.
- Robert Talajić je ukazao na stanje u kome se nalazi 8 palmi na lokaciji bivšeg beach
kluba H2O u Gradcu, predio Vodice. Pitao je da li se iste, obzirom da predstavljaju ruglo i
opasnost, mogu ispilati i ukloniti?
Matko Burić je odgovorio da radnici Vlastitog pogona ne mogu ulaziti ni vršiti pilanje na
posjede dok se ne riješi pitanje vlasništva.
- Robert Talajić je primjedbovao na ponašanje vlasnika MB „Felun“ Gradac koji svojim
vozilom donosi više stotina litara nafte na mul koju ulijeva u svoj brod dok je privezan na mulu
i na taj način zagađuje more, te je više puta bio svjedok kako u portu po moru pliva sloj nafte.
Primjedbovao je i na to što ista osoba ima šifru za spuštanje rampe na trgu Soline koja mu
omogućava vožnju motornim vozilima (trokolica i kombi) po mulu što smatra nedopustivim, te
je predložio da mu se ista ukine. Pitao je da li se može dobiti podatak tko je dobio božićnicu
Općine Gradac obzirom da ima informaciju da ju je prihvatio i stanovnik Gradca kojem ista
nije potrebna, čak suprotno od toga?
Matko Burić je odgovorio da će Općina Gradac nakon osnivanja Trgovačkog društva
zatražiti koncesiju nad lukom Gradac i na taj način će moći kontrolirati red, čistoću, korištenje
i plaćanje vezova i sve ostalo vezano za porat. Nije upoznat da li vlasnik MO „Felun“ ima šifru
za spuštanje rampe, pretpostavlja da nema, što mora provjeriti, te pretpostavlja da za ulazak na
Trg Soline zove komunalnog izvidnika koji, po potrebi, spusti rampu. Svi umirovljenici koji
imaju prebivalište na području Općine Gradac i primaju mirovinu od HZMO i imaju mirovinu
manju od 2000 kn mjesečno ostvarili su pravo na božićnicu Općine Gradac u iznosu od 300 kn,
te je svaki pojedinac sam za sebe odlučio da li će istu uzeti ili ne. Svatko tko se nalazio na
spisku koji je službeno Općini Gradac dostavio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je
mogao ostvariti to pravo. Službe Općine Gradac ne smiju odavati podatke tko je to pravo
iskoristio, a tko nije.
- Robert Talajić je priimjedbovao na građevinski kontejner koji se nalazi uz Jadransku
ulicu, na početku privatnog parkinga, predio Gospica, te predlaže njegovo uklanjanje.
- Branka Veža, vijećnica, pitala je kako se Općina Gradac organizirala oko prihvata
izbjeglica iz Ukrajine istkavši da je i sama učestvovala u organizaciji prihvata izbjeglica i
pomoći za njih u Župnoj kući u Gradcu. Smatra da bi djeca iz Ukrajine osim hrane i smještaja
trebala dobiti školski pribor i laptope ukoliko će pohađati školu za što im sredstva treba
osigurati Općina. Posebno je naglasila da se svi skupa trebamo organizirati i pružiti pomoć
izbjeglicama ukoliko smo u mogućnosti.
Matko Burić je odgovorio da je već ranije na stranici Općine Gradac bilo objavljeno da
se općinskim službama jave svi oni koji mogu primiti u svoje kuće izbjeglice, te se na temelju
te obavijesti javila nekolicina građana i o istima se vodi evidencija, te se podaci prosljeđuju
Crvenom križu Makarska s kojim Općina Gradac ima dobru suradnju po pitanju izbjeglica.
Koordinator za sva pitanja u vezi svega navedenog je Vicko Kostanić, komunalni referent
Općine Gradac, te se građani mogu svakodnevno javiti na telefon ili e-mail Općine Gradac.
Svjestan je da Općina Gradac za manji broj djece mora osigurati školski pribor i ostalu potrebnu
školsku opremu, problem će nastati ako se na našem području pojavi veći broj djece jer sredstva
za isto nisu osigurana u proračunu Općine Gradac. Posebno je naglasio da će sutradan
vatrogasci s kombijem ići na granicu Poljske i dovesti će u Drvenik 12 izbjeglica iz Ukrajine
(majke i djecu) koji više ne mogu boraviti u izbjegličkom kampu u Poljskoj. Sa ravnateljem
škole je postignut dogovor da će se školska djeca uključiti u nastavu, o čemu su škole dobile
naputak nadležnog Ministarstva, dok će mlađi uzrasti pohađati dječje vrtiće.

- Branka Veža je pitala koliko je sveukupno Općina Gradac utrošila sredstava u
renoviranje kompleksa bivšeg
kragujevačkog odmarališta u Gradcu, odnosno koliko je u konačnici, nakon iznajmljivanja
prostora, Općina uprihodovala u odnosu na izdatke za renoviranje, te koliko se iznajmljivanjem
istih otvorilo novih radnih mjesta?
Matko Burić je odgovorio da plan renoviranja i iznajmljivanja poslovnih prostora nije
bila zarada ni trgovanje već širenje ponude i otvaranje novih sadržaja, a time i novih radnih
mjesta što je i postignuto. Posebno je istakao da je ulaganjem u navedeno bivše odmaralište
stvoren temelj za dobivanje sredstava za cjelodnevni rad dječjeg vrtića, odnosno mogućnost
zaposlenja novih djelatnika u vrtiću i zaposlenje roditelja koji su riješili problem čuvanja djece,
posebno za vrijeme turističke sezone. Također su dobivena sredstva za Društveni centar u kome
su također ponuđeni novi sadržaji, najvećim dijelom za djecu i stariju populaciju. U planu je
renoviranje jednog dijela kompleksa u koji će se preseliti Općinska knjižnica, radovi će se
izvoditi na ljeto, sanirani su svi krovovi koji su prokišnjavali. Još jednom je istakao da Općina
ne funkcionira i ne može funkcionirati komercijalno, te je dobit postojanje društvenog i
poslovnog clustera u kojem se otvorilo, između ostalog, i učilište i co-working office i
računovodstveni i arhitektonski ured, beauty centar, praona za rublje, odnosno sadržaj kojeg u
Gradcu nije bilo.
- Za riječ se javio Robert Talajić koji smatra da su sva ulaganja prikazana u proračunima
Općine Gradac čije je prijedloge usvojilo Općinsko vijeće, te su na taj način svi podaci dostupni
svim vijećnicima.
- Branka Veža je pitala koja je svrha građenja zaštitnih pera, obzirom da se njihovom
izgradnjom ne dobivaju dodatni vezovi za brodove? Smatra da nije u redu da je cijela plaža
ispresijecana perima ili mulićima, koji će, po njenom mišljenju, u budućnosti postati
ugostiteljske terase što također ne podržava.
Matko Burić je odgovorio da je funkcija zaštitnog pera očuvanje plaže i očuvanje ceste
koju na taj način more neće podlokat i uništit. Osim funkcionalnosti smatra da imaju i estetsku
vrijednost jer su, po njegovom mišljenju, lijepi. Posebno je naglasio da od kada je on općinski
načelnik ni jedno pero nije dodijeljeno ugostiteljima za ugostiteljski štekat pa će tako ostati i za
ubuduće s čim se složio i Robert Talajić istakavši da je davno, na jednoj od sjednica Općinskog
vijeća, zaključeno da se zaštitno pero pored Studenca neće iznajmljivati za ugostiteljski štekat
ni za postavljanje suncobrana. Matko Burić je također odgovorio da je muliće koji su propali
zbog zuba vremena trebalo ojačati.
- Branka Veža je pitala da li će se javnost upoznati s projektom uređenja Rive u Gradcu?
Matko Burić je odgovorio da to nikada nije bilo upitno i da će isti, kada za to dođe
vrijeme, bit prezentiran građanima, ugostiteljima i svim ostalim zainteresiranima.
Ad.3) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da je Proračun općine Gradac za 2022.godinu i
projekcije za 2023. i 2024. godinu donesen 23. prosinca 2021.godine i objavljen u Službenom
glasniku Općine Gradac broj 22/21. Zakonom o Proračunu (Narodne novine br.144/21)
predviđeno je da se izmjene i dopune proračuna mogu vršiti tijekom proračunske godine prema
postupku propisanom za donošenje istog.
Potreba za Prvim izmjenama i dopunama proračuna općine Gradac za 2022.godinu ukazala su
se zbog: nove procjene rashoda unutar planiranih programskih aktivnosti i projekata te prihoda.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2022. godinu ukupni prihodi i primici iznose
33.710.370,00kn te su uravnoteženi sa rashodima.
- Prihodi sa posebne namjene se povećavaju za 500.000,00 kn i to komunalna naknada za
navedeni iznos.
- Rashodi se povećavaju za 500.000,00 kn. Rashodi za materijal i energiju se povećavaju za
300.000,00kn i to se odnosi na opskrbu električnom energijom – javna rasvjeta. Planira se iznos
od 200.000,00 kn na realizaciji kupnje obiteljske kuće za stanovanje na temelju Sporazuma o
humanitarnoj suradnji za pomoć obitelji pogođenoj potresom na području Sisačko-moslavačke
županije u kojoj sudjeluju Grad Vrgorac, Grad Ploče, Općina Gradac, svatko po 200.000,00 kn,
te Udruga veterana 4. gardijske brigade Split sa 174.000,00 kn. Ukupna tržišna vrijednost
obiteljske kuće iznosi 774.000,00kn.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je
prijedlog prve izmjene i dopune proračuna za 2022. godinu dala na donošenje i isti je donesen

sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.4) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da 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 može donijeti Odluke o raspoređivanju
sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika za 2022. godinu. 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. Sredstva se određuju u iznosu od 2.000,00 kn po svakom vijećniku
Općinskog vijeća, a obzirom da je u Općinskom vijeću Općine Gradac podzastupljen ženski
spol svakom članu podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini 10% od gore
navedenog iznosa.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je
prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Gradac za redovno

financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2022. godinu dala na donošenje i isti
je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.5) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ 153/13., 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti
Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone unutar građevinskog područja
naselja K2, K3, Drvenik kojom se utvrđuje pravna osnova za izradu Plana, obuhvat Plana,
ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela
određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana., te drugih sudionika
korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi financiranja Plana. Razlog za pokretanje izrade
Plana je uređenje prostora gospodarske namjene unutar građevinskog područja naselja. Unutar
zone planira se gradnja vatrogasnog doma, te poslovnih i trgovačkih sadržaja.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.

Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić
je prijedlog Odluke o izradi UPU poslovne zone unutar građevinskog područja naselja – K2,
K3, Drvenik dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV
i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.6) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne
novine“ 153/13., 65/17. 114/18, 39/19, 98/19), te članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni
glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti
Odluku o izradi UPU Drvenik, Donja Vala – Dijanica kojom se utvrđuje pravna osnova za
izradu, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja,
popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te
drugih sudionika korisnika prostora koji će sudjelovati u izradi financiranja Plana. Razlog za
pokretanje izrade Plana je uređenje prostora mješovite namjene unutar građevinskog područja
naselja.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić je
prijedlog Odluke o izradi UPU Drvenik, Donja Vala – Dijanica dala na donošenje i ista je
donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.7) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da na temelju članka 104. Zakona o komunalnom
gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 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
može donijeti Odluku o komunalnom redu kojom se propisuje komunalni red i mjere za
njegovo provođenje radi uređenja naselja, održavanja čistoće, način uređenja i korištenja
površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i
druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje
se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta, te održavanje
reda na tim površinama, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim
otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na javnim
površinama Općine Gradac. Uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih
cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila uređuju se posebnom odlukom.
Matko Burić je također istakao da se na temelju ove Odluke može donijeti Odluka o imenovanju
članova Povjerenstva za dodjelu javnih površina na području Općine Gradac koju donosi
općinski načelnik. Također se istom zabranjuje ograđivanje parking mjesta gajbama, stolicama
i ostalim neprimjerenim sadržajima, te se ovom Odlukom dozvoljava postavljanje bankomata
na javnim površinama kao i na površinama u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te njihovo
ugrađivanje u pročelja zgrada za što je potrebno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela koje
se ishodi na način uređen odredbama ove Odluke.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić pohvalio
oslobađanje javnih površina od raznih predmeta u Gradcu, predio Bošac, koje pojedini
ugostitelji tijekom sezone koriste za ugostiteljske štekate, a zimi im služe za tzv. „skladišta“ za
stolove, stolice i ostalo. Pitao je da li se provode kaznene odredbe koje su propisane Odlukom,
koliko je kazni izdano i naplaćeno, odnosno da li je dozvoljena prodaja ribe ispred UO
„Havana“ u Gradcu obzirom da isto nije propisano Odlukom, te je peškarija od navedenog

objekta udaljena cca. 40 metara? Isto smatra nedopustivom ističući kako bi to bilo kada bi svaki
stanovnik ispred svojih vrata nešto prodavao? Matko Burić je odgovorio da komunalno
redarstvo izdaje rješenja o uklanjanju svega što se ne smije nalaziti na javnim površinama, te
je na taj način došlo do uklanjanja i tzv. „skladišta“ na pojedinim lokacijama u Bošcu. U ovom
trenutku ne može točno odgovoriti koliko je kazni napisano i koliko ih je naplaćeno, sve mora
provjeriti kod općinskih službi, ali zna da se radi o većem broju. Prodaja ribe je za vrijeme
kišnih dana dozvoljena ispred UO „Havana“ s čim je završena rasprava po ovoj točci dnevnog
reda.
Anita Lasić je prijedlog Odluke o komunalnom redu dala na donošenje i ista je donesena
sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.8) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovo točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da na temelju članka 64. stavka 2. Zakona o
proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 21. Statuta Općine Gradac
("Službeni glasnik“ broj 06/18-proč.tekst, 11/20, 4/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može
donijeti Odluku o kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradac d.o.o., odnosno Općina
Gradac otkupit će od imatelja poslovnih udjela, Marka Nikolca, 225 poslovnih udjela u
temeljnom kapitalu trgovačkog društva GRADAC d.o.o. što čini 3,88 % temeljnog kapitala tog
društva, sukladno knjizi poslovnih udjela. Proračunska sredstva za otkup poslovnih udjela
osigurana su u okviru proračuna Općine Gradac za 2022. godinu i iznose 67.500,00 kuna.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić pitao da li su
ostali dioničari ponudili prodaju svojih poslovnih udjela? Matko Burić je odgovorio da neki
jesu ali dok ne bude imao konkretne ponude i dogovore ne želi o ničemu izlaziti u javnost
obzirom da je sve još u fazi razgovora s čim je završena rasprava po ovoj točci dnevnog reda.
Anita Lasić je prijedlog Odluke o kupnji poslovnih udjela u trgovačkom društvu Gradac
d.o.o. dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni
jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.9) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 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 može
donijeti Odluku o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom
pravnom statusu, odnosno se u Odluci o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom
pravnom statusu („Službeni glasnik“ broj 16/19, 5/20, 4/21, 16/21) u tablici „Popis komunalne
infrastrukture“ koja je prilog odluke, točka 59. mijenja se glasi:
NAZIV I VRSTA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTU
RE U NARAVI

Stepenice Porat Kuk

ČESTICA KULTURA
ZEMLJE (UPISANA U
KATASTRU)

*218
2682/1
2682/2
4353
4358

prolaz
ostalo neplodno
ostalo neplodno
put
put

UDIO

1/1

UPISANI
VLASNIK

Općina
Gradac

UPRAVITELJ
U NARAVI

Općina
Gradac

LOKALCIJA /
KATASTARS
KA OPĆINA

Gradac

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić
je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Općine Gradac i njezinom
pravnom statusu dala na donošenje i sita je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.10) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona
o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13,
92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20), članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o
izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim
parkiralištima na području Općine Gradac. Značajnija izmjena odnosi se na to da općinski
načelnik odlukom utvrđuje visinu naknade za parkiranje vozila na javnim parkiralištima
naglasivši da cijene parkinga za domicilno stanovništvo ostaju iste.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić pitao da li
postojeći parking aparati podržavaju planirano uvođenje eura? Matko Burić je dogovaraju da
podržavaju, ostaju isti i neće se mijenjati.
Nakon završene rasprave Anita Lasić je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim parkiralištima na području
Općine Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom
PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.

Ad.11) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni
tekst, 137/15-Ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. stavka 1. točke 4. Statuta Općine
Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18 – pročišćeni tekst, 11/20, 4/21 ), Općinsko vijeće Općine
Gradac može donijeti Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za
obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac i kome će se povjeriti obavljanje
komunalnih djelatnosti navedenih u članku 5. Odluke na području Općine Gradac na
neodređeno vrijeme. Općina Gradac sa sjedištem u Gradacu, Stjepana Radića 3, OIB
43460605025, jedini je osnivač i član trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.
Skraćeni naziv Društva glasi: KOMUNALNO GRADAC d.o.o. Predmet poslovanja Društva
nabrojan je u točki 5. predložene Odluke koju su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu te su se
na vrijeme upoznali s poslovanjem. Posebno je istakao da se sada otvara mogućnost da se dobije
koncesija nad lukom Gradac te da će se na taj način moći kontrolirati njeno korištenje,
uređivanje, čišćenje , kao i naplata vezova o čemu se više puta govorilo na sjednicama Vijeća.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. Za riječ se javio Robert Talajić koji
podržava osnivanje Trgovačkog društva, te je je pitao da li će se povećati broj djelatnika u
odnosu na sadašnji broj onih koji rade u Vlastitom pogonu? Matko Burić je odgovorio da će
Trgovačko društvo imati direktora koji će odlučiti o broju zaposlenih, iako, obzirom da Vlastiti
pogon broji 7 stalno zaposlenih, po njegovom mišljenju neće biti potrebe za zapošljavanjem
novih djelatnika. Danica Knežević je pitala tko će nadzirati rad Trgovačkog društva? Matko
Burić je odgovorio da će odgovor dati u pisanom obliku. Željko Pećar, vijećnik, je pitao da li

će se Trgovačko društvo samo financirati? Matko Burić je odgovorio da neće, i dalje će
se financirati iz proračuna Općine Gradac ali na drugi način, a ne kao do sada da Općina daje
plaće djelatnicima te kupuje alat, gorivo i sve ostalo što je bilo potrebno za rad Vlastitog
pogona. Branka Veža je pitala da li će zaposleni u Trgovačkom društvu moći izvoditi manje
građevinske radove? Matko Burić je odgovorio da se nada da hoće s čim je završena rasprava
po ovoj točci dnevnog reda.
Anita Lasić je prijedlog Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom
odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac i ista je
donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.12) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je riječ prepustila predlagatelju
Matku Buriću koji je, između ostalog, istakao da na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o
plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i
članka 21. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21)
Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o izmjeni Odluke o koeficijentima za
obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac,
odnosno povećanje se odnosi na povećanje plaće pročelnice, zaposlenih u EU fondovavima i
pravnice.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Branka Veža pitala zašto se
plaća povećala samo određenim djelatnicima, a ne i zaposlenima u računovodstvu smatrajući
da i oni rade veliki i obiman posao. Matko Burić je odgovorio da je sadašnja odluka kolektiva
da se izvrši samo predloženo povećanje iz razloga što gore spomenuti djelatnici, u ovom
trenutku, imaju najveći obim posla s čim se ne slažu Branka Veža i Željko Pećar. Za riječ se
javila Danica Knežević koja podržava svako povećanje plaće ukoliko poslodavac tako odredi
te je primjedbovala što predloženo povećanje nije prikazano u proračunu Općine Gradac za
2022. godinu s čim je završena rasprava po ovoj točki dnevnog reda.
Anita Lasić je prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradac dala na donošenje i ista je
donesena sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i četiri SUZDRŽANA glasa (Robert
Talajić, Branka Veža, Danica Knežević, Željko Pećar).
Ad.13) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10), članka 21. Statuta Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20, 4/21), na prijedlog općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o osnovici i koeficijentu za obračun
plaće općinskog načelnika. Predloženom Odlukom utvrđuje se osnovica i koeficijent za
obračun plaće općinskog načelnika koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće,
uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše za 20 %. Osnovica za
obračun plaće općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno utvrđuje se u
iznosu od 3.890,00 kuna. Koeficijent za izračun plaće općinskog načelnika koji svoju dužnost
obavlja profesionalno iznosi 4,55. Obzirom da se u ovom slučaju, usklađujući Odluku sa
Zakonom, smanjio koeficijent, a povećala osnovica plaća općinskog načelnika ostaje ista.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Robert Talajić podržao
predloženo iz razloga što, po njegovom mišljenju, općinski načelnik puno radi i zaslužuje još
veću plaću.

Anita Lasić je prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog
načelnika dala na donošenje i ista je donesena sa 10 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i
tri SUZDRŽANA glasa (Danica Knežević, Željko Pećar, Branka Veža).
Ad. 14) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 20. stavak 3. Zakona o knjižnicama i
knjižničnoj djelatnosti ( ''Narodne novine'' broj 17/19) i članka 21. Statuta Općine Gradac
(''Službeni glasnik'' broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20,04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac
može donijeti Odluku o imenovanju Mandalene Sinković-Pavlović za ravnatelja Općinske
knjižnice „Hrvatska sloga“ u Gradcu na vrijeme od 4 (četiri) godine na puno radno vrijeme
počev od 1.travnja 2022. godine. Podsjetio je da je povjerenstvo za provođenje natječajnog
postupka raspisalo natječaj za imenovanje ravnatelja Općinske knjižnice koji je objavljen dana
22. prosinca 2021. godine, a trajao je petnaest dana. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama
broj 141/2021, na mrežnim stranicama Općinske knjižnice Hrvatska sloga kao i na mrežnim
stranicama Općine Gradac. U natječajnom postupku zaprimljena je jedna pravodobna i potpuna
prijava, kandidatkinje Mandalene Sinković Pavlović. Ista je zadovoljila propisane uvjete
natječaja. Slijedom navedenog predlaže se Općinskom vijeću Općine Gradac donošenje Odluke
o imenovanju Mandalene Sinković-Pavlović za ravnatelja Općinske knjižnice ''Hrvatska sloga''
u Gradcu. Matko Burić je također podsjetio da su od Ministarstva kulture dobivena sredstva za
adaptaciju prostora u kompleksu bivšeg odmaralištu Kragujevčani u iznosu od 270.000 kn gdje
će se, nakon završetka radova, preseliti knjižnica.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić
je prijedlog Odluke o imenovanju Mandalene Sinković-Pavlović za ravnatelja Općinske
knjižnice „Hrvatska sloga“ u Gradcu dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni
jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom,
Ad.15) Uvodne napomene dala je Anita Lasić 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 21. Statuta općine Gradac (''Službeni glasnik''
broj 06/18-pročišćeni tekst, 11/20,04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“ za 2021. godinu.
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić
je prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinske knjižnice „Hrvatska sloga“
Gradac dala na donošenje i isto je doneseno sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni
jednim SUZDRŽANIM glasom.
Ad.16) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu točku
dnevnog reda dostavljeni vijećnicima neposredno pred održavanje današnje sjednice, te je riječ
prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je između ostalog istakao da 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,
11/20,04/21) Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o dopunama Odluke o
nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac. Dopuna se odnosi na dopunu tablice „Popis
nerazvrstanih cesta na području Općine Gradac“ , koja je sastavni dio Odluke o nerazvrstanim
cestama na području Općine Gradac.

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava.
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita Lasić
je prijedlog Odluke o dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac
dala na donošenje i ista je donesena sa 13 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim
SUZDRŽANIM glasom,
Sjednica je završena u 20,30 sati.
Gradac, 17. ožujka 2022.
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