
 

                   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 XXV                          20.srpnja 2020.g.                                           Broj:  9. 

 
 
 
 
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                                 

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

1. Odluka o pristupanju  promjeni  Statuta  Općine Hrvace 

2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Hrvace 

3. Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade 

4. Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu  Općine 

Hrvace. 

5. Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Hrvace 

6. Rješenje o razrješenju podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Hrvace 

7. Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Hrvace 

8. Rješenje o imenovanju podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Hrvace 

9. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog  povjerenstva o prestanku mandata 

vijećnika i predsjednika  Općinskog vijeća Ivana Bandića zbog promjene prebivališta 

10. Odluka o pokretanju postupka za upis nove nerazvrstane ceste oznake  LXXX u katastar i 

zemljišne knjige. 

 

 

  
 

 

 



Temeljem  ĉlanka  35. stavak  1. toĉka 1. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj  (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“  33/01,  60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17 i 98/19) i  ĉlanka  76. Statuta Općine Hrvace  („Službeni glasnik Općine Hrvace“ br. 01/18) 

Općinsko vijeće  Općine Hrvace na svojoj  17. sjednici  održanoj dana  25. lipnja 2020.g. donijelo je

    

O D L U K U 

o pristupanju  promjeni  Statuta  Općine Hrvace 

 

                   I 

                                                 Pristupa se  promjeni  Statuta Općine Hrvace.  

 

                  II 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku  Općine Hrvace“.  

 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

    SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA HRVACE 

    OPĆINSKO VIJEĆE 

    KLASA: 021-01/20-01/7 

    URBROJ: 2175/03-01-20-01 

    Hrvace,  25.lipnja 2020.g. 

 

          Predsjednik Općinskog vijeća 

                   Ante Zorica oecc.v.r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temeljem ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 i 98/19) i ĉlanka 

31. stavak 1., alineja 1. Statuta Općine Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace br. 01/18), Općinsko 

vijeće Općine Hrvace na svojoj 17. sjednici održanoj 25. lipnja 2020. godine donosi 

 

STATUTARNU ODLUKU 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

STATUTA OPĆINE HRVACE 

 

 

Ĉlanak 1. 

 

U Statutu Općine Hrvace(„Službeni glasnik Općine Hrvace“ br. 01/18) u ĉlanku 22. stavak 1. rijeĉi 

„središnjem tijelu  državne uprave nadležnom za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) samoupravu“ 

zamjenjuju se rijeĉima „nadležnom tijelu državne uprave“. 

 

U stavku 2. rijeĉi „središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i podruĉnu (regionalnu) 

samoupravu“ zamjenjuju se rijeĉima  „nadležno tijelo državne uprave.“ 

 

Ĉlanak 2.  

 

U ĉlanku 28. stavak 2. rijeĉi „proĉelnik upravnog odjela“ zamjenjuju se rijeĉima“ proĉelnik 

Jedinstvenog upravnog odjela“.  

 

Ĉlanak 3.  

U ĉlanku 34. dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proraĉun i druge opće akte nadležnom tijelu 

državne uprave u ĉijem je djelokrugu opći akt zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na 

postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana 

donošenja općeg akta te bez odgode Općinskom naĉelniku.“.  

 

Ĉlanak 4.  

U ĉlanku 47. stavak 4. alineja 20. mijenja se i glasi:  

„- podnosi izvješće o izvršenju programa graĊenja komunalne infrastrukture i programa održavanja 

komunalne infrastrukture Općinskom vijeću istodobno s izvješćem o izvršenju proraĉuna Općine 

Hrvace.“ 

 

Ĉlanak 5.  

Ĉlanak 48. mijenja se i glasi:  

„Općinski naĉelnik je odgovoran za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave 

tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom podruĉju.“.  

 

Ĉlanak 6.  

 

Ĉlanak 50. mijenja se i glasi: 

Općinski naĉelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo obustaviti od 

primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeĊen zakon ili drugi propis te 

donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. 

Općinski naĉelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o 

obustavi otkloni uoĉene nedostatke u općem aktu, a ako gradsko vijeće ne otkloni uoĉene nedostatke 

gradonaĉelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u ĉijem je 

djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.“ 

 

 

 



Ĉlanak 7. 

 

U ĉlanku 53. stavak 2. rijeĉi „proĉelnik upravnog odjela nadležan za službeniĉke poslove“ zamjenjuju 

se rijeĉima “proĉelnik Jedinstvenog upravnog odjela“.  

 

Ĉlanak 8.  

 

Ĉlanak 74. mijenja se i glasi: 

„Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko  vijeće  obavljaju 

nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.“ 

 

Ĉlanak 9.  

 

Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Hrvace“.  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA HRVACE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 KLASA: 021-01/20-01/7                                                                                                                     

 UR. BROJ: 2175/03-01-20-02                                                                           

 Hrvace, 25. lipnja 2020. god. 

 

                                                                                                                   Predsjednik Općinskog vijeće              

                                                                                                                          Ante Zorica oecc.v.r. 

 

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

Temeljem  ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i ĉlanka  

47. Statuta Općine Hrvace (Službeni glasnik  Općine Hrvace br. 01/18) u skladu  s ĉlankom 95. stavak 

2. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) Općinsko  

vijeće Općine Hrvace na svojoj  17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g.donosi 

 

O D L U K U 

o oslobaĊanju od plaćanja komunalne naknade 

      Ĉlanak 1.  

Ovom Odlukom  utvrĊuju se mjere  i naĉin provedbe  utvrĊivanja komunalne naknade uslijed 

nastupanja  posebnih okolnosti koje podrazumijevaju  dogaĊaj ili odreĊeno stanje koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje graĊana , imovinu veće 



vrijednosti, znatno  narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje  znatnu  gospodarsku 

štetu nastalu povodom proglašenja  epidemije bolesti COVID 19 prouzrokovane  virusom SARS-

CoV2.  

      Ĉlanak 2.  

Slijedom utvrĊenja  iz ĉlanka 1. ove Odluke, radi  ublažavanja  negativnih gospodarskih posljedica  

uzrokovanih epidemijom odobrava se  oslobaĊanje od plaćanja komunalne naknade za mjesece 

ožujak, travanj i svibanj  2020.godine slijedeće  djelatnosti  s podruĉja  Općine Hrvace: 

- Osnovno školsko obrazovanje( škole),ugostiteljski  objekti, auto servisi, auto praonice, 

papirnice,frizerski saloni, veterinarske ambulante,poljoopskrbne trgovine,  

kamenoklesarski objekti  i  objekti  za  proizvodnju i prodaju mesa. 

Objekti  u kojima se obavlja turistiĉka djelatnost (kuće za odmor, apartmani i sl.) oslobaĊaju se 

komunalne naknade za cijelu 2020 god. 

      Ĉlanak 3.  

Ova Odluka  predstavlja  osnovu za oslobaĊanje  od plaćanja komunalne naknade  kako je to odreĊeno 

ĉlankom 2. stavak 1.i 2. ove Odluke slijedom ĉega nije potrebno podnositi posebne  zahtjeve niti 

donositi  posebna rješenja.  

Za provedbu ove  Odluke zadužuje se  Jedinstveni upravni odjel  Općine Hrvace.  

      Ĉlanak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu  prvog  dana od objave u „Službenom glasniku Općine Hrvace“.  

 

 

KLASA: 021-01/20-01/11                         Predsjednik 

URBROJ: 2175/03-01-20-01                                 Ante Zorica oecc.v.r. 

Hrvace, 25. lipnja 2020. god. 

 

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

Temeljem  ĉlanka 35. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 

33/01, 60/01, 129/95, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i ĉlanka 

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

Hrvace na svojoj  17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g. donosi  

O D L U K U 

o oslobaĊanju od plaćanja zakupnine  poslovnih prostora  u 

vlasništvu Općine Hrvace 

 

      Ĉlanak 1.  

Ovom Odlukom  utvrĊuju se mjere i naĉin provedbe  utvrĊivanja zakupnine poslovnih prostora  u 

vlasništvu Općine Hrvace uslijed  nastupanja posebnih okolnosti  koje podrazumijevaju dogaĊaj ili 

odreĊeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati,  a koje ugrožava život  i 



zdravlje graĊana , imovinu veće vrijednosti,  znatno narušava okoliš, narušava  gospodarsku aktivnost 

ili uzrokuje  znatnu gospodarsku štetu nastalu povodom  proglašenja epidemije bolesti COVID 19 

prouzrokovane virusom SARS- CoV2. 

      Ĉlanak 2.  

Slijedom  utvrĊenja  iz ĉlanka 1. ove Odluke, radi ublažavanja  negativnih  gospodarskih posljedica  

uzrokovanih  epidemijom odobrava se  oslobaĊanje od plaćanja mjeseĉnih iznosa zakupnine  

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Hrvace, za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020.godine, za 

sve poduzetnike, udruge te pravne osobe koje su  obuhvaćene  Odlukom  o mjerama  ograniĉavanja 

društvenih okupljanja , rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja  športskih i kulturnih 

dogaĊanja Stožera  civilne zaštite  Republike Hrvatske  od 19. ožujka 2020.godine.  

Poduzetnicima iz stavka  1. ovog ĉlanka  smatraju  se trgovaĉka društva  kao i fiziĉke osobe i  obrtnici.  

      Ĉlanak 3.   

Ova Odluka predstavlja osnovu za smanjenje zakupnine u visini kako je to odreĊeno ĉlankom 2. 

stavak 1. ove Odluke slijedom ĉega nije potrebno  podnositi  posebne zahtjeve niti sklapati dodatke  

postojećim ugovorima.  

Za provedbe ove Odluke  zadužuje se jedinstveni upravni odje Općine Hrvace.  

      Ĉlanak 4.  

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Hrvace“.  

 

KLASA: 021-01/20-01/10      Predsjednik Općinskog vijeća 

URBROJ:2175/03-01-20-01       Ante Zorica oecc.v.r. 

Hrvace, 25. lipnja 2020. 

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

Na temelju  ĉlanka  35. Zakona o lokalnoj  i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 

ĉlanka  31. Statuta  općine Hrvace („Službeni glasnik  općine Hrvace“ br. 1/18) Općinsko vijeće 

Općine Hrvace  na 17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g  donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju predsjednika  Općinskog vijeća  Općine Hrvace 

 

      Ĉlanak 1.  

   Ivan  Bandić  razrješuje se  dužnosti predsjednika  Općinskog vijeća Općine Hrvace. 

 

      Ĉlanak 2.  

Ovo Rješenje  stupa na snagu  danom donošenja  i objavit će se u  „Službenom glasniku općine 

Hrvace“.  



 

     OPĆINSKO VIJEĆE 

     OPĆINE HRVACE 

     KLASA:021-01/20-01/13 

     URBROJ:2175/03-01-20-01 

     Hrvace,  25. lipnja 2020.g. 

 

                    Potpredsjednik Općinskog vijeća 

                    Ante Zorica oecc.v.r. 

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

 

Na temelju  ĉlanka  35. Zakona o lokalnoj  i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 

ĉlanka  31. Statuta  općine Hrvace („Službeni glasnik  općine Hrvace“ br. 1/18) Općinsko vijeće 

Općine Hrvace  na 17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g  donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju podpredsjednika  Općinskog vijeća  Općine Hrvace 

 

      Ĉlanak 1.  

Ante Zorica  razrješuje se  dužnosti  podpredsjednika  Općinskog vijeća Općine Hrvace. 

 

      Ĉlanak 2.  

Ovo Rješenje  stupa na snagu  danom donošenja  i objavit će se u  „Službenom glasniku Općine 

Hrvace“.  

 

                                                                   OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                   OPĆINE HRVACE    

                                                                   KLASA:021-01/20-01/17 

                                                                   UR.BROJ:2175/03-01-20-01 

                                                                   Hrvace,  25. lipnja 2020.g. 

 

       Potpredsjednica Općinskog vijeća 

        Jelena Ćurković v.r 



Na temelju  ĉlanka  35. Zakona o lokalnoj  i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 

ĉlanka  31. Statuta  općine Hrvace („Službeni glasnik  općine Hrvace“ br. 1/18) Općinsko vijeće 

Općine Hrvace  na 17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g  donijelo je: 

 

RJEŠENJE  

o imenovanju  predsjednika Općinskog vijeća  Općine Hrvace 

 

Ĉlanak 1. 

Ante Zorica, imenuje se za predsjednika Općinskog vijeća Općine Hrvace. 

 

Ĉlanak 2. 

Ovo Rješenje  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u Službenom glasniku općine Hrvace. 

 

 

 

                                                         OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                          OPĆINE HRVACE 

                                                          KLASA:021-01/20-01/15 

                                                          UR.BROJ:2175/03-01-20-01                                                                  

                                                          Hrvace,  25. lipnja 2020.g. 

 

                                                                                                          Potpredsjednica  Općinskog vijeća 

                                                                                                                  Jelena Ćurković v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju  ĉlanka  35. Zakona o lokalnoj  i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne novine“ 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i 

ĉlanka  31. Statuta  općine Hrvace („Službeni glasnik  općine Hrvace“ br. 1/18) Općinsko vijeće 

Općine Hrvace  na 17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020.g  donijelo je 

         

R J E Š E N J E 

o imenovanju  podpredsjednika  Općinskog vijeća  Općine Hrvace 

 

 

     Ĉlanak 1.  

           Jelena Ćurković , imenuje se za podpredsjednicu  Općinskog vijeća Općine Hrvace. 

 

     Ĉlanak 2.  

Ovo Rješenje  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u Službenom glasniku općine Hrvace. 

 

  

    OPĆINSKO VIJEĆE 

    OPĆINE HRVACE 

    KLASA:021-01/20-01/16 

    URBROJ:2175/03-01-20-01 

    Hrvace,  25. lipnja 2020.g. 

 

                               Predsjednik  Općinskog vijeća 

                            Ante Zorica oecc.v.r. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Na  temelju ĉlanka 80.st.4. Zakona  o lokalnim izborima („Narodne novine“ br.  144/12, 121/16, 98/19 

i 42/20) ĉl. 9. i 41.  Poslovnika  Općine Hrvace („Službeni glasnik Općine Hrvace“ br.  4/18) i  ĉlanka  

31. Statuta Općine Hrvace („Službeni glasnik općine Hrvace“  br. 1/18) Općinsko vijeće  Općine 

Hrvace na 17. sjednici održanoj 25. lipnja 2020.g. donosi 

 

Z A K L J U Ĉ A K 

o primanju  na znanje  Izvješća  Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata 

vijećnika i predsjednika  Općinskog vijeća Ivana Bandića zbog promjene prebivališta 

 

      I 

Općinsko vijeće Općine Hrvace prIma na znanje  Izvješće Mandatnog  povjerenstva o prestanku  

mandata vijećnika i predsjednika Općinskog vijeća  Ivana Bandića  zbog promjene  prebivališta.  

 

      II 

Sukladno  ĉlanku 80. stavak  1. toĉka 4. Zakon o lokalnim izborima   (NN 144/12, 121/16, 98/19 i 

42/20)  Ivanu Bandiću  prestaje mandat ĉlana  Općinskog vijeća  i predsjednika  Općinskog vijeća 

općine Hrvace. 

 

      III 

Izvješće  iz toĉke  1. ovog  Zakljuĉka  prilaže se  uz ovaj  Zakljuĉak.  

 

   

     OPĆINSKO VIJEĆE 

     OPĆINE HRVACE 

     KLASA: 021-01/20-01/18 

     URBROJ: 2175/03-01-20-01 

     Hrvace,  25.  lipnja 2020.g. 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

         Ante  Zorica v.r. 

 

 

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



 

Na temelju  ĉl. 31 . Statuta  Općine Hrvace („Službeni glasnik  Općine Hrvace“  br. 1/18) Općinsko 

vijeće  na 17. sjednici  održanoj  25. lipnja  2020. god.  donijelo je  

 

                                                                               ODLUKA 

o pokretanju postupka  za upis nove nerazvrstane ceste 

u katastarski operat i zemljišne knjige 

 

      I 

Na osnovu  elaborata  izraĊenog od tvrtke  „GEA TIM“ d.o.o. Sinj  pokreće se postupak  za  upis u 

katastar i zemljišne  knjige  nove nerazvrstane ceste  br.L XXX  u Hrvacama  (ulica LXXX, Put Zorica 

u naselju Hrvace)  , u vlasništvo Općine Hrvace. 

                                                                                   II 

Novoformirana oznaka za predmetnu cestu: ĉ.zem. 5030  u k.o. Hrvace. 

 

Opis dionice: nerazvrstana cesta u Hrvacama od spoja sa nerazvrstanom cestom katastarske 

oznake ĉ.zem. 4570 do guvna u Zorica u dužini od cca 46 m, širine minimalno 3.70 – maksimalno 

11.60 m, ukupne površine 265 m2, oznaĉena kao novoformirana ĉ.zem. 5030, nastala od dijela 

ĉ.zem. 4575/6  u površini od 64 m2, od dijela ĉ.zem. 4575/4  u površini od 72 m2, od dijela ĉ.zem. 

4574/2  u površini od 21 m2, od dijela ĉ.zem. 4574/3  u površini od 17 m2,  od dijela ĉ.zem. 4573  

u površini od 44 m2 i od dijela ĉ.zem.4579/3 u površini 47 m2, sve u k.o. Hrvace, prema snimku 

izvedenog stanja nerazvrstane ceste Z-16/2020 koju je izradila tvrtka GEA TIM  d.o.o. iz Sinja, 

Miljenka Buljana 6C i ovlašteni inženjer geodezije Hrvoje Biondić, ing.geod. 19. ožujka 2020. 

 

                                                      III 

Ova Odluka može se koristiti u dokazne svrhe u upravnom postupku izrade geodetskih elaborata 

izvedenih stanja nerazvrstane  ceste navedene u toĉki  I ovog Zakljuĉka. 

                                                                                IV 

Ova Odluka  dostavit će se izraĊivaĉu geodetskog  elaborata izvedenog stanja nerazvrstane  ceste 

navedene  u toĉci  I  ovog  Zakljuĉka radi provedbe u zemljišnoj knjizi i katastru zemljišta. 
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