
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

  

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC 
 

GODINA XXV   Gradac, 29. svibnja  2018.    BROJ: 11/18 

 

 

 

S A D R Ž A J  
 

 

 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine 

Gradac za 2017. 

2. Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2017. 

godinu 

3. Odluka o uvjetima i načinu korištenja parkirališta 

na području Općine Gradac 

4. Odluka o načinu prikupljanja ponuda za održavanje 

javne rasvjete u naseljima na području Općine 

Gradac 

5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj 

upotrebi za dio nerazvrstane ceste označene kao 

č.zem. 4398 k.o. Gradac 

 

 

 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 022-05/18-01/09 

URBROJ: 2147-04/18-01  

Gradac, 30. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 5.stavka 1. točke 6. i stavka  11. 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) i  članka 

21.  Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18-

pročišćeni tekst) općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj devetoj  sjednici održanoj 30. 

svibnja 2018. godine donosi 

ODLUKU  

o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Gradac 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način korištenja parkirališta i parking mjesta na području 

Općine Gradac za vrijeme turističke sezone i to: 

 

1. PARKIRALIŠTA I PARKING MJESTA  

− Parkiralište Mlatinje u Gradcu, broj parking mjesta 70 

− parking mjesta u ulici Šetalište dr. Nike Andrijaševića u Gradcu, broj parking mjesta 

90  

− parkiralište Trg Soline u Gradcu, broj parking mjesta 14 

− parkiralište na ulazu u Brist, broj parking mjesta 38 

− parking mjesta u ulici A. K. Miošića u Zaostrogu, broj parking mjesta 22 

− parkiralište ispred Konzuma u Zaostrogu, broj parking mjesta 11 

− parking mjesta u ulici Ivana Despota u Zaostrogu, broj parking mjesta 12 

− parkiralište na Pijaca u Drveniku, broj parking mjesta 28 

− parkiralište pokraj trajektnog pristaništa u Drveniku, broj parking mjesta 22    

 

2. PARKIRALIŠTA I PARKING MJESTA 

− Parkiralište  Mlatinje u Gradcu, broj parking mjesta 60  

− parking mjesta u ulici Šetalište dr .Nike Andrijaševića u Gradcu, broj parking mjesta 5 

− parkiralište kod Doma zdravlja u Gradcu, broj parking mjesta 9 

−  parkiralište Gradina u Gradcu, broj parking mjesta 16 

− parkiralište Vranjak u Gradcu, broj parking mjesta 6 

− parking mjesta u ulici Obala Bošac u Gradcu, broj parking mjesta 32 

− parkiralište kod trgovine Studenac u Bristu, 43 

− parking mjesta na Blatnicama u Bristu, broj parking mjesta 28 



− parking mjesta u ulici Pakline u Bristu, broj parking mjesta 7 

− parking mjesta u ulici Miošići u Bristu, broj parking mjesta 23 

− parking mjesta u Prvosvibanjskoj ulici u Podaci, broj parking mjesta 5 

− parking mjesta na Kapeć u Podaci, broj parking mjesta 9 

− parking mjesta u ulici Hrvatskih branitelja u Podaci, broj parking mjesta 2 

− parking mjesta u ulici Stjepana Radića u Zaostrogu, broj parking mjesta 14 

− parking mjesta u ulici Hrvatskih domoljuba u Zaostrogu, broj parking mjesta 55 

− parking mjesta u ulici Ivana Despota u Zaostrogu, broj parking mjesta 4 

− parking mjesta u ulici A. K. Miošića u Zaostrogu, broj parking mjesta 11 

− parking mjesta na Pijaci u Drveniku, broj parking mjesta 2 

− parkiralište pokraj škole u Drveniku, broj parking mjesta 23 

− parkiralište ispred hotela „Quercus“ u Drveniku, broj parking mjesta 11 

− parkiralište Porat u Drveniku, broj parking mjesta 8 

− parkiralište pored trajektnog pristaništa, broj parking mjesta 3 

− parking mjesta u Donjoj Vali u Drveniku ( srednja ulica ), broj parking mjesta 18 

− parking mjesta u Donjoj Vali u Drveniku (pokraj ledare ), broj parking mjesta 5 

− parking mjesta u Donjoj Vali u Drveniku ( potok ), broj parking mjesta 20  

− parking mjesta u Donjoj Vali u Drveniku (pokraj dječjeg vrtića), broj parking mjesta 

10 

− parking mjesta u  Gornjoj Vali u  Drveniku, broj parking mjesta 2 

 

Članak 2. 

Parkirališta i parking mjesta iz članka 1. ove Odluke su javno prometne površine Općine 

Gradac koja se organiziraju u cilju uređenja prometa za vrijeme turističke sezone i daje na 

korištenje isključivo za vrijeme turističke sezone. 

Parkirališta i parking mjesta navedena u članku 1. ove Odluke služe isključivo za parkiranje 

osobnih vozila. 

Iznimno od odredbe u prethodnom stavku dopušteno je parkiranje autobusa na dijelu 

parkirališta Mlatinje u Gradcu.   

 

Članak 3. 

Parkirališta i parking mjesta iz članka 1. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke su predmet 

koncesije utvrđene Odlukom o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac 

( Službeni glasnik Općine Gradac br.03/10, 03/14 i 06/18 ) 

Parkirališta i parking mjesta iz članka 1. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke nisu predmet 

Ugovora o koncesiji te iste organizira i naplaćuje Općina Gradac.  

     

Članak 4. 

Cijene parkiranja vozila na parkiralištima, parking mjestima iz članka 1. ove Odluke  utvrđene 

su Odlukom  o općinskim porezima Općine Gradac (Službeni glasnik Općine Gradac 

br.26/17).  

Radno vrijeme parkirališta je od 00:00 do 24:00 sati. 

 

Članak 5. 

Parking mjesta  iz članka 3. stavak 2. ove Odluke daju se na korištenje građanima Općine 

Gradac s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Gradac na osnovu 

podnesenog zahtjeva.  



Uvjet za dodjelu parking mjesta je da su podmirene  sve obveze prema Općini Gradac od 

strane podnositelja zahtjeva. 

  

Članak 6. 

Rješenja o dodjeli parking mjesta donosi Jedinstveni upravni odjel. 

Korisnik dodijeljenog parking mjesta stječe pravo korištenja istog nakon uplate naknade  za 

dodijeljeno parking mjesto.  

 

Članak 7. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom glasilu 

općine Gradac. 

 

 

 

Predsjednica 

                                                                     Općinskog vijeća Općine Gradac 

                                                                                                    Monika Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 022-05/18-01/09 

URBROJ: 2147-04/18-01  

Gradac, 30. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 21.  Statuta 

Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni 

tekst)  općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj devetoj sjednici održanoj  30. svibnja 2018. 

godine donosi 

ODLUKU  

o načinu prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima 

 na području Općine Gradac 

 

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće Općine Gradac donosi odluku da se postupak obavljanja komunalne 

djelatnosti održavanja javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac provede 

pozivom za dostavu ponuda odnosno prikupljanjem ponuda 

Članak 2.  

Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete u naseljima na području Općine Gradac daje 

se na razdoblje od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora sa procijenjenom vrijednosti od 

50.000,00 kn (bez PDV-a). 

Članak 3. 

Pozive za dostavu ponuda sa svim elementima određenim člankom 10. Odluke o obavljanju 

komunalnih djelatnosti na području općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 03/10, 03/14, 

06/18 ) uputit će komunalni referent Općine Gradac. 

 

Članak 4.  

Postupak prikupljanja ponuda provest će Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac, odnosno 

povjerenstvo za provedbu postupka na osnovu odluke o imenovanju povjerenstva od strane 

općinskog načelnika Općine Gradac.  

Članak 5. 

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

službenom glasilu Općine Gradac. 

     

 Predsjednica Općinskog vijeća  

                  Općine Gradac 

                                                                                                    Monika Stipić 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE  

 

KLASA: 022-05/18-01/09 

URBROJ: 2147-04/18-01  

Gradac, 30. svibnja 2018. godine 

 

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj  84/11, 22/13, 

54/13, 148/13, 92/14), članka 21.  Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno 

glasilo Općine Gradac broj 06/18-pročišćeni tekst) i pismenog zahtjeva od strane Danilo 

Radelić, Obala Bošac 20, Gradac, općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj devetoj  sjednici 

održanoj 30. svibnja 2018. godine donosi 

 

ODLUKU  

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi za dio nerazvrstane ceste 

označene kao č.zem. 4398 k.o. Gradac 

 

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće Općine Gradac odlučilo je ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi za 

dio nerazvrstane ceste (pješački put) označene kao č.zem. 4398 k.o. Gradac,  a na kojoj je 

izgrađen dio građevine označene kao č.zem. 2968, 2969, 4398 i 4405/1 k.o. Gradac.  

 

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasilu Općine 

Gradac „Službeni glasnik“. 

 

 

 

 

 

Predsjednica 

                                                                     Općinskog vijeća Općine Gradac 

                                                                                                    Monika Stipić 

 

 

 


