
 

                   S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

                  O P Ć I N E     H R V A C E 

 
GODINA XXVI                           15. veljače 2021.g.                                           Broj:  1. 

 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine 

Hrvace. 

2. Izmjene i dopune Statuta Općine Hrvace. 

3. Izmjene i dopune Poslovnika Općine Hrvace. 

4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra –puta za dio k.č.z. br. 4609/1 

K.O. Gornji Bitelić. 

5. Zaključak o davanju suglasnosti za uzimanje pozajmice za završetak 

izgradnje dječjeg vrtića i društvenog centra. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zaključak o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor. 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019., NN br. 37/2020.), a u svezi s člankom 29. stavka 

1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. 

»Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar 

mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod 

vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

(„Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa „Cetinska krajina“ objavljuje 14. rujna 2020. 

godine, Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih 

temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu“, članka 31. Statuta Općine Hrvace (»Službeni glasnik Općine Hrvace“br. 01/18 i 9/20) 

Općinsko vijeće Općine Hrvace, na 20. sjednici održanoj dana 27.siječnja           2021. godine  donosi: 

 

ODLUKU  

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja  

na području općine Hrvace 

 

I. 

Ovom Odlukom daje se suglasnost općini Hrvace, Hrvace 310, 21233 Hrvace, OIB: 78065542020, za 

provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općine Hrvace za prijavu projekta 

“Društveni centar“ (zapadno krilo građevine javne i društvene namjene ) Hrvace .  

II. 

Ulaganje iz točke I. ove odluke prijavljuje se na Natječaj za provedbu Mjere 2.1.1. „Ulaganja u 

pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, objavljen na mrežnim stranicama 

LAG „Cetinske krajine“ 14. rujna 2020. godine. 

 

III. 

Ovoj Odluci prilaže se dokument Prilog III „Opis projekta“ sukladno Natječaju za provedbu  Mjere 

2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ i čini njezin 

sastavni dio. 

IV. 

Ova Odluka stupa na danom donošenja, a objaviti će se u  „Službenom glasniku Općine Hrvace“.  

KLASA:  021- 01/21-01/1                                                                                                            

URBROJ: 2175/03-01-21-1                                                                          PREDSJEDNIK                                                                                                                                                                  

U Hrvacama, 27.siječnja 2021.god.                                                             Ante Zorica oecc.v.r. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 Na temelju članka 35., a u svezi s člankom 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi („Narodne novine“, br. 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 , 123/17 , 98/19, 144/20) i članka 14. 

Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace“, br. 1/18, 9/20) Općinsko vijeće Općine 

Hrvacena 20. sjednici održanoj 27.siječnja 2021.godine, donijelo je 

 

 

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE HRVACE 

 

Članak 1. 

 

U Statutu  Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace“, br, 1/18 i 9/20) mijenja se članak 19. i 

glasi:  

„Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora 

građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.“ 

 

 

Članak 2. 

U članku 21.stavku 1. riječi: „i njegov zamjenik mogu“  zamjenjuju se rječju „može“. 

U stavku 2. i 4. riječi: „i njegovog zamjenika“ brišu se. 

 

 

 Članak 3.  

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:  

„ Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv 

izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača 

upisanih u popis birača Općine Hrvace.“ 

 

 

Članak 4.  

Članak 22. mijenja se i glasi:  

„Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća ili 

Općinski načelnik, Općinsko vijeće dužno se izjasniti  o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog 

prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka 

o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.  

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine 

Hrvace predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave 

nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. 

Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana 

od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od 

potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o 

utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. 

 Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je 

prijedlog ispravan, Općinsko vijeće  raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke.  

Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, 

već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. 

Ako su prijedlog za raspisivanje referenduma za opoziv gradonačelnika podnijeli birači predsjednik 

Općinskog vijeća dužan je postupiti kao u stavcima 2. i 3. ovoga članka. 

Odluka o raspisivanje referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.“. 

 

Članak 5.  

Članak 25.   mijenja se i glasi: 

„Zborove građana mogu sazvati najmanje 1/3 vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik radi 

raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu Hrvace.  



Općinsko  vijeće dužno je donijeti odluku o prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka u roku od 60 dana od 

dana zaprimanja prijedloga. 

Odlukom iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem 

je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti  Općinskom  vijeću.  

Mišljenje dobiveno od zbora građana za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika je savjetodavno.“. 

  

 

Članak 6. 

 U članku 26. stavku 1. broj „3“. zamjenjuje se brojem „2“.  

 

 

Članak 7. 

 

Članak 27. mijenja se i glasi:  

„Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog 

pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada, 

lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko  vijeće mora raspravljati ako ga potpisom 

podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Hrvace te dati odgovor 

podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga. 

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s 

tehničkim mogućnostima općine“.   

 

 

Članak 8. 

 

 U  članku 33. stavku 2. iza riječi: „ sukladno“ dodaju se riječi: „zakonu i“. 

 

Članak 9.  

 

 U članku 37. iza riječi: „skladu s“ dodaju se riječi: „zakonom i“. 

 

Članak 10. 

 

 Članak 51. mijenja se i glasi: 

 

 „U slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je onemogućen obavljati 

svoju dužnost Općinskog načelnika zamjenit će privremeni zamjenik. 

 Privremenog zamjenika imenuje Općinski načelnik na početku mandata iz reda članova 

Općinskog vijeća. 

 Odluku o imenovanju privremenog zamjenika Općinski načelnik može promijeniti tijekom 

mandata. 

 Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog 

načelnika, a ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove radi osiguranja nesmetanog 

funkcionicanja Općine.“. 

 

Članak 11. 

 

 Članak 52.mijenja se i glasi: 

 

 „Općinski načelnik dužan je ,u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost, dostaviti 

nadležnoj službi u Općini pisanu obavijest o tome hoće li dužnost na koju je izabran obavljati 

profesionalno. 



 Općinski načelnik koji dužnost obnaša volonterski ne može promjeniti način obavljanja 

dužnosti u godini održavanja redovitih lokalnih izbora.“. 

 

Članak 12. 

 

 Članak 53.mijenja se i glasi: 

 

 „Općinskom načelniku započinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih 

rezultata izbora, a prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim zakonom. 

 O svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika pročelnik upravnog tijela nadležnog 

za službeničke odnose, dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i 

područnu (regionalnu) samoupravu.“. 

 

 

Članak 13.  

Članak 54. mijenja se i glasi:  

“Općinski načelnik se može opozvati na način opisan člankom 20. ovoga Statuta.  

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika, mandat mu prestaje danom 

objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika 

obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.“. 

 

 

Članak 14. 

 Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Hrvace stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

„Služnemom glasniku Općine Hrvace“,  

 

 

KLASA: 012-03/18-01/1 

URBROJ: 2175/03-01-21-1 

Hrvace, 27.siječnja 2021 god. 

 

                         PREDSJEDNIK 

                                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                      Ante Zorica oecc.v.r. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, br. 19/13-pročišćeni tekat, 137/15 i 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Hrvace 

(„Službeni glasnik Općine Hrvace“, br. 1/18 i  9/20) Općinsko vijeće Općine Hrvace na 20.sjednici 

održanoj 27. siječnja 2021. godine, donijelo je 

 

 

IZMJENE I DOPUNE 

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE HRVACE 

 

 

Članak 1. 

 U Poslovniku općinskog vijeća Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace“, br., 1/18)  

članak 4.. mijenja se i glasi: 

 

 „Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili 

službenik kojeg on ovlasti, u roku od  30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora. Ako nije 



imenovan pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ili službenik za obavljanje poslova pročelnika 

konstituirajuću sjednicu sazvat će čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu 

(regionalnu) samoupravu ili osoba koju on ovlasti“. 

 

Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na 

konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća. 

 

                                                                    Ćlanak 2. 

Članak 5. mijenja se i glasi: 

 

 

Na početku konstituirajuće sjednice predsjedavajući utvrđuje prisutnost članova Općinskog 

vijeća. 

Nakon utvrđivanja prisutnosti većine članova, izvodi se himna Republike Hrvatske „Lijepa naša 

domovino“. 

 

Članak 3.  

 U članku 20. stavak 3. riječ: „ neplaćeni“ briše se, točka na kraju rečenice zamjenjuje se 

zarezom i dodaju riječi : „sukladno sporazumu s poslodavcem“. 

 

                                                                    Članak 4. 

U članku 53.stavku 1. riječi: „ i njegov zamjenik“brišu se. 

 

                                                                    Članak 5. 

U članku 54.stavku 1. riječi: „ i njegov zamjenik“ brišu se. 

 

 

                                                                    Članak 6. 

U članku 55. riječ: „ zamjenika“ briše se. 

 

                                                                    Članak 7. 

U članku 56.stavku 2. riječi: „ zamjenik“općinskog načelnika“ brišu se. 

 

 

                                                                   

 

                                                                  Članak 8. 

U članku 60.stavku 2. riječi: „ zamjenika općinskog načelnika“ brišu se. 

 

 

                                                       Članak 9. 

 

U članku 61 stavak 2. riječi:. predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 

županiji zanjenjuju se riječima:“nadležnom  tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt. 

 

 

                                                        Članak 10. 

 

 

 U članku 98. iza stavka 5. dodaje se  stavak 2. koji glasi: 

 

 „U slučaju nastupanja posebnih okolnosti utvrđenih zakonom za vrijeme trajanja tih okolnosti 

sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.“. 

 

 



Članak 11. 

 U članku 112.stavaku 2.i 3 . riječi: „i njegov zamjenik“ brišu se. 

  

 

Članak 12. 

 Ove Izmjene i dopune Poslovnika općinskog vijeća Općine Hrvace stupaju na snagu osmog 

dana od dana objave u „Službenom glasniku općine Hrvace“. 

 

 

 

 

 

KLASA: 012-01/18-01/1 

UR. BROJ:2175/03-01-21-1 

Hrvace, 27. siječnja 2021.godine 

 

 

        PREDSJEDNIK 

                OPĆINSKOG VIJEĆA: 

         Ante Zorica oecc.v.r. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Temeljem članka 35. st. 2. Zakona o vlasništvu  i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 

22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) Članka 35. Zakona  o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 120/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11 i 144/12) i članka  31. Statuta  Općine Hrvace („Službeni glasnik  općine Hrvace“ broj 

1/18  i 4/20) Općinsko vijeće  Općine Hrvace na 20. sjednici  održanoj  dana  27.siječnja  2021.g. 

donosi  

 

O D L U K U 

o ukidanju statusa  javnog dobra – puta za dio z. k.  č.br. 4609/1 ,  K.O. Gornji Bitelić 

 

      I 

Temeljem zahtjeva  stranke  ukida se  svojstvo javnog dobra – puta  za dio č.z. 4609/1 K.O.   Gornji 

Bitelić u površini od 180,00 m2 ,  zbog trajnog prestanka potrebe za korištenjem javnog dobra u općoj 

uotrebi. 

 

      II 

Dio nekretnine  kojoj prestane status javnog dobra  u općoj uporabi ostaje u vlasništvu Općine Hrvace. 

       

 



                                                                             III 

Sastavni  dio  ove Odluke  je Geodetska situacija stvarnog stanja na terenu, izrađena od GEA 

TIMd.o.o.odnosno Hrvoja Biondića dipl. ing. geod.ovlaštenog inženjera geodezije. 

      IV 

Na temelju  ove Odluke, zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Splitu, Stalna službau Sinju, može 

staviti  zabilježbu ukidanja dijela svojstva javnog dobra – puta za dio  č.z. 4609/1 K.O.   Gornji Bitelić 

u površini od 180  m2. 

      V 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od  dana  donošenja, a objavit će se u  Službenom glasniku 

Općine Hrvace. 

. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 021-02/21-01/1 

UR.BROJ:2175/03-01-21-1 

Hrvace, 27.siječnja   2021.g.  

       Predsjednik  Općinskog vijeća 

            Ante Zorica oecc.v.r. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 31. Statuta  Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace“ br. 1/18 i 4/20) 

Općinsko vijeće  Općine Hrvace  na 20. sjednici  održanoj  27. siječnja  2021.g. donijelo je  

Z A K L J U Č A K   

o davanju Suglasnosti na  uzimanje pozajmice za završetak izgradnje dječjeg vrtića i društvenog 

centra  

         I 

Daje se suglasnost   na uzimanje pozajmice od HPB u iznosu od 2.000.000,00 kuna za završetak 

izgradnje dječjeg vrtića „Sretno dijete“ Hrvace  i društvenog centra.  

 

        II 

  Ovaj  Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave  u Službenom glasniku  Općine Hrvace. 

 

     OPĆINA HRVACE 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

     Klasa: 021-01/03/21-01/1 

     Ur.broj: 2175/03-01-21-1 

     Hrvace, 27. siječnja  2021.g. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

                            Ante Zorica oecc.v.r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na temelju odredbe članka 47. Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hravce br. 

1/18) i članka 7. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Hrvace 

(„Službeni glasnik Općine Hravce br. 10/18“i 9/20), Općinski načelnik Općine Hrvace dana 

17,veljače 2021.god .donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o kriterijima za određivanje 

  zakupnine za poslovni prostor 

 

                                          Članak 1. 

 

Ovim se Zaključkom određuju kriteriji za određivanje zakupnine za poslovni prostor. 

 

                                                           Članak 2. 

 

     Zakupnina za poslovni prostor određuje se prema sljedećim kriterijima: 



 

-kvadratnom metru korisne površine poslovnog prostora; 

-zoni u kojoj se poslovni prostor nalazi; 

-djelatnosti koja se u poslovnom prostoru obavlja; 

 

a sve prema „Tablici za izračun visine zakupnine“ iz članka 4. (u daljnjem tekstu: Tablica). 

 

                                                        Članak 3. 

.Za određivanje zakupnine za poslovni prostor utvrđuju se  1 (jedna) jedinstvena   zone u 

kojima se nalazi poslovni prostor  a obuhvaća: 

 

I. ZONA 

- cjelokupno područje Općine Hrvace 

 
                                                   Članak 4. 

Ovisno o vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru utvrđuju se sljedeće grupe 

djelatnosti i pripadajući koeficijenti:  

 
 

 

 

TABLICA ZA IZRAČUN VISINE ZAKUPNINE 

 
GRUPE DJELATNOSTI DJELATNOST KOEFICIJENTI 

I GRUPA banke, mjenjačnice, osiguranja, igre na 

sreću, odvjetništvo, turističke i putničke 

agencije  
ugostiteljstvo, trgovina, uredski i  

knjigovodstveni poslovi 

 

2,00 

II GRUPA druge obrtničke i osobne usluge, 

proizvodne djelatnosti i sve ostale 

negrupirane djelatnosti  

 

1,50 

III GRUPA 

 

 

Poštanski uredi 1.20 

 

IV GRUPA 

 

 

Ljekarne                       0,65 

V GRUPA deficitarni obrti, političke stranke, 

udruženja građana, druge neprofitne 
organizacije  

 

0,50 

                                                       

                                                      

                                                        Članak 5. 

Zakupnina  se određuje u iznosu od 15,00 kuna po m2 poslovnog prostora.  

Korisnu površinu poslovnog prostora koji je predmet zakupa predstavlja površina koja se 

dobije izmjerom između zidova prostorija, uključujući ulazno-izlazni prostor, sanitarni čvor, 

površinu izloga i galerije. 

 

                                                         Članak 6. 

Mjesečni iznos zakupnine za zakup poslovnog prostora čini umnožak  koeficijenta djelatnosti 

(kd) i 15,00 kuna/m2 površine poslovnog prostora. 

                                                       



 

                                                               Članak 7. 

 Za otvorene terase zakupnina se umanjuje za 50% u odnosu na zakupninu koja se plaća za  

zonu. 

                                                               Članak 8.    

 Iznos mjesečne zakupnine utvrđene prema kriterijima iz Odluke određuje se kao početni 

iznos zakupnine prilikom raspisivanja javnog natječaja. 

 

                                                               Članak 9. 

Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaju važiti odredbe Zaključka o kriterijima za 

određivanje zakupnine za poslovni prostor KLASA:022-01/19-01/4, UR.BROJ:2175/03-02-

19-01, od 21.veljače 2020.god. 

 

                                                             Članak 10. 

 

  Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Općine Hrvace. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE HRVACE 

 

 

KLASA:022-01/21-01/19        

UR. BROJ: 2175/03-02-21-1 

Hrvace, 17.veljače 2021.god.   

 

         Općinski načelnik 

                    Dinko Bošnjak v.r. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 


