SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
SLUŽBENI GLASNIK
SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC
GODINA XXV

Gradac, 19. srpnja 2018. BROJ: 15/18

SADRŽAJ
1. Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja za održavanje
javne rasvjete u naseljima na području općine Gradac
2. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u
postupku provedbe javnog natječaja za prodaju dijela
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REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/18-01/12
URBROJ: 2147-04/18-01
Gradac, 18. srpnja 2018. godine

Na temelju članka 15. stavka 4. 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 18. Odluke o
obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj
03/10, 06/18) općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj dvanaestoj sjednici održanoj 18.
srpnja 2018. godine donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje javne rasvjete u naseljima na
području Općine Gradac
I.

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete u naseljima na području
Općine Gradac na rok od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora odabire se
ponuditelj UNELPO d.o.o., Andrije Hebranga 24, 20350 Metković,OIB:95464293210,
cijena ponude bez PDV-a 16.432,60 kn, PDV iznosi 4.108,15 kn, ukupno sa PDV-om
20.540,75 kn.

II.

Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Gradac zaključit će ugovor o
povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti- održavanje javne rasvjete sa
izabranim ponuditeljem.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u
glasniku“, službenom glasilu Općine Gradac.

„Službenom

Obrazloženje
Odlukom o načinu prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na području
Općine Gradac KLASA:022-05/18-01/09, URBROJ: 2147-04/18-01 od 30. svibnja 2018.
godine pokrenut je postupak prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete za razdoblje od
šest mjeseci.
Pozivi na dostave ponuda sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 03/10, 06/18) upućeni su na adrese tri ponuditelja i
to:

1. Marelo obrt za el. inst. radove, Zetovska 6, 20352 Vid,
2. UNELPO d.o.o., Andrije Hebranga 24, 20350 Metković,
3. ELLABO d.o.o., Vukovarska 57, 21000 Split.
U ostavljenom roku za dostavu ponuda pristigla je samo jedna ponuda i to od strane:
1. UNELPO d.o.o., Andrije Hebranga 24, 20350 Metković,OIB:95464293210 cijena
ponude bez PDV-a 16.244,60 kn, PDV iznosi 4.061,15 kn, ukupno sa PDV-om
20.305,75 kn.

Sukladno Odluci o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac kriterij za
odabir najpovoljnijeg ponuditelja određena je najniža cijena uz zadovoljavanje svih traženih
uvjeta.
Povjerenstvo za postupak prikupljanja ponuda za održavanje javne rasvjete u naseljima na
području Općine Gradac utvrdilo je da ponuda od UNELPO d.o.o., Andrije Hebranga 24,
20350 Metković, OIB:95464293210 ispunjava sve uvjete propisane provedenim postupku te
je ovom vijeću uputilo prijedlog za donošenje Odluke o odabiru koji je ujedno i usvojen.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete pobliže će se utvrditi
ugovorom o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti kojeg zaključuje općinski
načelnik sa izabranim ponuditeljem.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim
Upravnim sudom u Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke. Tužba se predaje
neposredno nadležnom upravnom sudu ili putem pošte preporučeno.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić

Dostaviti:
1. UNELPO d.o.o., Andrije Hebranga 24, 20350 Metković,
2. Pismohrana Općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/18-01/12
URBROJ: 2147-04/18-01
Gradac, 18. srpnja 2018. godine
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 1/96, 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“, službeno glasilo
Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni tekst) općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj
dvanaestoj sjednici održanoj 18. srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku provedbe javnog natječaja za prodaju
dijela građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog, zk.ul. 666, u površini od 48,20
m2 ispred č.zgr. 607/2 k.o. Zaostrog

Članak 1.
U provedenom postupku javnog natječaja za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem.
4568/1 k.o. Zaostrog, zk.ul. 666, u površini od 48,20 m2 ispred č.zgr. 607/2 k.o. Zaostrog
odabire se ponuda od ponuditelja Branko Kosović, Obala hrvatskih domoljuba 14, Zaostrog,
OIB; 49525135349 sa ponuđenom cijenom od 73.367,63 kn za 48,20 m2.
Članak 2.
Na osnovu ove Odluke ovlašćuje se općinski načelnik Općine Gradac da sa izabranim
ponuditeljem sklopi Ugovor o kupoprodaji.
Obrazloženje
Na osnovu Odluke o prodaji dijela građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog, zk.ul.
666, u površini od 48,20 m2 koju je donijelo je općinsko vijeće Općine Gradac 30. svibnja
2018. godine, dana 13. lipnja 2018. godine raspisan je Javni natječaj za prodaju dijela
građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog, zk.ul. 666, u površini od 48,20 m2
ispred č.zgr. 607/2 k.o. Zaostrog.
Početna cijena m2 građevinskog zemljišta utvrđena je na osnovu Procjembenog elaborata
oznake T.D. 09-11/16-P ovlaštenog procjenitelja Inoslav Nikolić, dipl. ing. građ. i iznosi
1.522,15 kn/m2. (početna cijena za 48,20 m2 iznosi 73.367,63 kn).
Uvidom u zapisnik povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja utvrđeno je da je na
objavljeni javni natječaj pristigla samo jedna ponuda i to od strane Branko Kosović, Obala

hrvatskih domoljuba 14, Zaostrog, OIB; 49525135349 sa ponuđenom cijenom od 73.367,63
kn za 48,20 m2.
Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem
tužbe Upravnom sudu u Splitu, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke.

Predsjednica Općinskog vijeća
Općine Gradac
Monika Stipić

Dostaviti:
1. Branko Kosović, Obala hrvatskih domoljuba 14, Zaostrog
2. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 67/08,
48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 I 108/17) i članka 21. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-prečišćen tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova Splitsko-dalmatinske županije, Općinsko vijeće Općine Gradac dana
18.srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU NASELJA GRADAC
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama
na području Općine GRADAC, a za naselje GRADAC, te se utvrđuju mjere za njihovo
provođenje.
Ovom Odlukom općinski načelnik općine Gradac uređuje promet na području naselja Gradac
u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ broj:
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), u daljnjem tekstu Zakona i uz
prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat prometnog rješenja regulacije prometa na području
naselja Gradac, oznake: TKP 58/15 iz svibnja 2016. godine , izrađen od ovlaštenog
inženjera mr.sc. Rade Gusić, tvrtke Platea konzalting d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu:
Prometni elaborat).
Članak 3.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: razvrstane i nerazvrstane
ceste, ulice, trgovi, nogostupi, parkirališta, autotaksi stajališta i druge prometne površine koje
su u funkciji sudionika u prometu na području Općine Gradac.
Članak 4.
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način
propisan Zakonom te propisima donesenim temeljem tog Zakona i ove Odluke.

II. Uređenje prometa
Članak 5.
Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje :
1. ceste s prednošću prolaska,

2.
3.
4.
5.

dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,
sustav tehničkog uređenja prometa,
ograničenje brzine kretanja vozila,
promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
6. zone smirenog prometa,
7. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima
koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
8. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
9. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i
slično,
10.
površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross ), vožnja izvan
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
11.
uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.
Članak 6.
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje
bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.
Članak 7.
Evidencije postavljenih prometnih znakova, oznaka na kolniku i uređaja za upravljanje
prometom ( katastar-očevidnik prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom ) vodit
će prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gradac.
II.

Ceste s prednošću prolaska

Članak 8.
Ulice s prednošću prolaza u naselju Gradac:
- Jadranska ulica (županijska cesta).
III. Dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet
Članak 9.
Ulice s dvosmjernim prometom u naselju Gradac su:
- Županijska cesta (LC 67219) Jadranska ulica, Lovorica, Biokovska, Dolac, Žrtava
fašizma, Konopljike, Gradina, Jedro, Vranjačka, Ante Starčevića, Vukovarska, Prolaz
ratac, Kralja Tomislava, Dalmatinska, Podgrmlje, Šetalište dr. Nike Andrijaševića,
Gornoprimorska (parking), Tina Ujevića, Mlatinje i Kačićeva.
Članak 10.
Ulice s jednosmjernim prometom u naselju Gradac su:
- Ulica Obala, Vladimira Nazora, Uz kuk , Obala Bošac.
Članak 11.
Ulice s ograničenim prometom u naselju Gradac, odnosno u kojima je zabrana prometa
tijekom godine su ulica Obala i Konopljike.
Članak 12.
Ulice kojima je zabranjen promet teretnih vozila iznad 5,5 tona ukupne mase i autobusima u
skladu s ovom Odlukom u naselju Gradac može se u slučaju prometa dozvoliti promet ako
stranka zatraži dozvolu od Jedinstvenog upravnog odjela općine Gradac, ako je to nužno

zbog neodgodivih i drugih bitnih potreba poput odvoza ili dovoza građevinskog materijala,
selidbe ili sličnih potreba stanovništva.
IV. Sustav tehničkog uređenja prometa
Članak 13.
Na javno prometnim površinama mogu se postavljati pješačke zaštitne ograde, stupići ili
druge fizičke prepreke (osim polukugli) u svrhu zaštite pješaka u prometu. Postavu i
održavanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka (osim polukugli) obavlja
pravna ili fizička osoba koju za to ovlasti općinski načelnik općine Gradac.
V. Ograničenje brzine kretanja vozila
Članak 14.
Radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na Općine, brzine kretanja vozila
ograničene su na maksimalno 50, 40, 30 i 20km/h osim na D8, sukladno prometnom
elaboratu.
VI. Promet pješaka i drugih sudionika u prometu
Članak 15.
Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, nemoćnim osobama te
djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s
najvećom pažnjom.
Članak 16.
Osobe koje u dječjim kolicima prevoze djecu i osobe koje voze osobe sa
invaliditetom moraju se kretati nogostupima ili po drugim površinama koje su namijenjenem
za kretanje pješaka. Nogostupima i drugim površinama koje su namijenjene za kretanje
pješaka, uz uvjet tehničke prilagodbe moraju se kretati i osobe sa pomagalima za
pokretljivost.
Članak 17.
Fizičku regulaciju prometa u naselju Gradac osim policije obavlja i prometni redar općine
Gradac, kao i prometna jedinica mladeži.
VII. Parkirališne površine i način parkiranja
Članak 18.
Parkirališna površina je dio javne prometne površine namijenjena za parkiranje vozila
(u daljnjem tekstu: javno parkiralište). Javno parkiralište mora biti označeno prometnom
signalizacijom, sukladno prometnom elaboratu.
Članak 19.
Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu detaljno će
se urediti posebnom Odlukom o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja.

Članak 20.
Sredstva prikupljena naplatom parkiranja prihod su Općine Gradac za komunalne
djelatnosti, a raspodjeljuju se na pokriće troškova upravljanja parkiralištem, održavanja
postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te razvoj djelatnosti parkiranja.
Članak 21.
Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili
neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.
Članak 22.
Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog
trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vrste vozila kojima je dozvoljeno
parkiranje.
Članak 23.
Teretnim vozilima nosivosti veće od 3,5 tone, priključnim vozilima, autobusima, kamperima,
kamp i drugim prikolicama, te radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na
posebnom parkiralištu. Za naselje Gradac određuje se parkiralište Mlatinje -sjeverna
polovica parkirališta.
Autobusima, taksi vozilima i vozilima s prioritetom dozvoljeno je parkiranje, odnosno čekanje
isključivo na označenim i obilježenim mjestima na parkiralištu Mlatinje.
Članak 24.
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta. Parkirna karta je isprava kojom korisnik
parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu i da se na parkiralištu zadržava u
okviru dopuštenog vremena, a dužan je istu postaviti na vidno mjesto ispod vjetrobranskog
stakla.
Izgled parkirne karte određuje pravna osoba koja obavlja poslove upravljanja,
organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima. Pravna osoba koja obavlja poslove
upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima dužna je organizirati
prodaju parkirnih karata na dostupan način.
Članak 25.
Način naplate na javnom parkiralištu utvrdit će se općim aktom kojega donosi
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 26.
Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila
osobama s invaliditetom s oznakom međunarodnog znaka pristupačnosti, a koja mjesta se
mogu koristiti samo kada je znak pristupačnosti istaknut na vidnom mjestu (ispod
vjetrobranskog stakla) vozila, i može se koristiti samo uz prisutnost nosioca tog prava.
Članak 27.
Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo
opskrbe, a koji prostor mora biti vidljivo obilježen i označen (opskrbni punkt). Na prometnom
znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je opskrba dozvoljena.

Članak 28.
Određuju se parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom: na parkiralištima Trg Soline,
Gradina i kod Doma zdravlja.

VIII.

Zone smirenog prometa
Članak 29.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i
prometnog elaborata određuju se na cestama kojima se prolazi zonama u kojima je nužno
usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa.
Ulice smirenog prometa u naselju Gradac su: ulica Kralja Tomislava i Dalmatinska (škola) ,
dio Jadranske ulice (dječji vrtić),ulica Obala (Konopljike-V. Nazora), ulica Obala Bošac.

IX. Blokiranje autobusa, teretnih automobila , priključnih vozila i radnih strojeva
na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila i način deblokade tih vozila
Članak 30.
Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamper, radno vozilo te radni stroj parkiran na
javnoj prometnoj ili drugoj javnoj površini, na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa
normalan tok prometa, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu prometnog
redara.
Članak 31.
Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti na
blagajni koncesionara prije deblokiranja vozila.
Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinsko vijeće.
Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su koncesionara.
Deblokada vozila mora se izvršiti odmah nakon što vlasnik ili korisnik vozila predoči dokaz o
uplati troškova iz stavka 1. ovog članka.
Nakon deblokiranja vozila, vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s
mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.
Ako vlasnik ili korisnik vozila ne postupi sukladno prethodnom stavku ovog članka,
može se odrediti ponovno blokiranje vozila.
X. Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
Članak 32.
Osobno vozilo parkirano ili zaustavljeno na mjestima navedenim u članku 84. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama te ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava
sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa, policijski službenik ili prometni redar,
naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, koje za tu namjenu odredi
Općinsko vijeće.
Članak 33.
Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik ili korisnik vozila. Troškove
premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi te sličnih aktivnosti,

ako prethodno nije bilo označeno ili objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i
parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.

Članak 34.
Visinu troškova premještanja i čuvanja vozila propisuje se Odlukom o premještanju,
blokiranju i deblokiranju vozila na području Općine Gradac ( Službeni glasnik broj 07/15).
Članak 35.
Poslove premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja fizička ili pravna
osoba (koncesionar) temeljem ugovora s općinom Gradac.
Članak 36.
Troškovi iz članka 34. ove Odluke prihod su osobe s kojom je sklopljen ugovor i koja
obavlja poslove premještanja i čuvanja premještenih vozila.
Članak 37.
Poslovi premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila detaljno će se urediti
posebnom Odlukom o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području
Općine, a sukladno važećim propisima, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove.
XI. Pješačke zone
Članak 38.
U naselju Gradac određuje se pješačka zona od hotela „Labineca“ do Brista. Također
pješačka zona od 01.lipnja do 30.rujna je i dio ulice Trg soline od kućnog broja 6. do kućnog
broja 11. i dio ulice Obala od kućnog broja 1. do kućnog broja 11.
Od zabrane prometa na području iz stavka 1. ovog članka izuzeta su vozila: hitne
pomoći, vatrogasaca, policije, pogrebnih službi, inspekcijskih službi i komunalnih službi
(telekomunikacije, opskrba električnom energijom, vodoopskrba, općinsko trgovačko društvo
za komunalne poslove, prometni redari, komunalni redari i sl.) u slučaju hitnih intervencija.
Uz posebnu dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela promet vozilima na području iz stavka 1.
ovog članka može se dozvoliti kretanje vozila za potrebe:
vozila državnog, županijskog i općinskog protokola,
stanara, ugostiteljsko-turističkih objekta i njihovih gostiju, zakupaca poslovnih prostora
unutar pješačke zone
izvođenja građevinskih radova uz odobreno građenje,
servisiranje aparata koji služe za obavljanje djelatnosti,
prijevoz pokućstva radi preseljenja, popravaka kućanskih aparata te dostave pokućstva,
opskrbe ogrjevom i plinom,
snimanja i održavanja priredbi,
odvoza smeća i održavanje čistoće javnih površina,
dopreme robe za opskrbu prodavaonica i drugih objekata koji obavljaju poslove unutar
zone zabrane, sukladno odredbama ove Odluke,
prijevoz novca i drugih vrijednosti za potrebe financijskih institucija,
prijevoza teško bolesne ili nepokretne osobe i osoba s invaliditetom preko 80% tjelesnog

invaliditeta
Promet vozilima unutar zone može se dozvoliti osobnim vozilima a iznimno kombi
vozilima, teretnim ili specijalnim vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone.
Posebna dozvola izdaje se na osnovi pisanog zahtjeva podnositelja, izdaje se na rok, a
najduže godinu dana. Posebna dozvola se izdaje bez naknade, a izdaje je Jedinstveni
upravni odjel općine Gradac.
Izgled i sadržaj posebne dozvole utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.
XII.

Prometne površine za sredstva javnog prijevoza

Članak 39.
Prometne površine za sredstva javnog prijevoza su
Gradac (Jadranska ulica).

Cesta D8 i županijska cesta Brist

XIII. Prometne površine za sportske priredbe
Članak 40.
Zabavno-sportske manifestacije i slično mogu se održavati na javno prometnim i
drugim površinama koje odredi općinski načelnik općine Gradac uz ishođenje odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac i uz poštivanje odredbi članka 183. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama.
XIV. Prometne jedinice mladeži
Članak 41.
Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, te nadzor parkiranja vozila i
određene druge poslove nadzora vozača i vozila mogu obavljati i pripadnici prometne
jedinice mladeži.
Prometnu jedinicu mladeži, po potrebi, organizira Jedinstveni upravni odjel, na prijedlog
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (PP Makarska ).

XV. Provedba Odluke
Članak 42.
Radi praćenja provedbe ove Odluke, praćenja problematike prometa i predlaganja
mjera za njegovo poboljšanje, osniva se Odbor za promet (u daljnjem tekstu: Odbor).
Odbor ima ukupno 5 (pet) članova koji se imenuju iz redova stručnih djelatnika iz
oblasti prometa, zaštite kulturnih dobara, policije, općinskih upravnih tijela, predstavnika
gospodarstva i stanovništva. Načelnik PP Makarska predlaže predstavnika policije
općinskom vijeću u Odbor za promet.
Predsjednika, njegovog zamjenika i ostale članove Odbora imenuje Općinsko vijeće na
mandat od četiri godine.
Članak 43.
Administrativne, tehničke i stručne poslove za rad Odbora iz prethodnog članka ove
Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 44.

Jedinstveni upravni odjel može, zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih
objekata i instalacija, te za održavanje sportskih, promidžbenih i drugih aktivnosti i
natjecanja, odrediti privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama u svojoj
nadležnosti i na drugačiji način nego što je određeno ovom Odlukom uz prethodnu
suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Privremena regulacija prometa iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća i zabranu
prometa određenim javno prometnim površinama, te određivanje obilaznih pravaca kretanja
vozila i pješaka.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je, po vlastitoj prosudbi i na inicijativu Odbora za
promet, poduzeti i druge nužne mjere i radnje za realizaciju ove Odluke.

XVI. Kaznene odredbe
Članak 45.
Za kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama.
XVII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 46.
Općinsko vijeće donosi pravilnike i poduzima druge mjere za ostvarenje ove Odluke.
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove Odluke, nadležne službe Općine Gradac provest će izvršenje
ove Odluke, glede usklađivanja postojeće i postavljanja nove prometne signalizacije i opreme
sukladno Prometnom elaboratu, a najkasnije do 01. lipnja 2019.godine.
Članak 48.
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“ po
dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
Klasa: 022-05/18-01/12
Urbroj: 2147-04-18-01
Gradac, 18.srpnja 2018.
Predsjednica općinskog vijeća
Monika Stipić

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", br. 67/08,

48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) i članka 21. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 06/18-prečišćen tekst), uz prethodnu suglasnost Ministarstva
unutarnjih poslova Policijska uprava Splitsko-dalmatinske županije, Općinsko vijeće Općine
Gradac dana 18.srpnja 2018. godine donosi

ODLUKU
O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU NASELJA DRVENIK
I. Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno prometnim površinama
na području Općine GRADAC, a za naselje DRVENIK, te se utvrđuju mjere za njihovo
provođenje.
Ovom Odlukom općinski načelnik općine Gradac uređuje promet na području naselja Drvenik
u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( „Narodne novine“ broj:
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, i 108/17), u daljnjem tekstu Zakona i uz
prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Članak 2.
Sastavni dio ove Odluke je Elaborat prometnog rješenja regulacije prometa na području
naselja Gradac, oznake: TKP 59/15 iz svibnja 2016. godine , izrađen od ovlaštenog
inženjera mr.sc. Rade Gusić, tvrtke Platea konzalting d.o.o. iz Splita (u daljnjem tekstu:
Prometni elaborat).
Članak 3.
Javno prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se: razvrstane i nerazvrstane
ceste, ulice, trgovi, nogostupi, parkirališta, autotaksi stajališta i druge prometne površine koje
su u funkciji sudionika u prometu na području Općine Gradac.
Članak 4.
Promet na javno prometnim površinama dopušten je svima pod jednakim uvjetima, na način
propisan Zakonom te propisima donesenim temeljem tog Zakona i ove Odluke.

II. Uređenje prometa
Članak 5.
Uređenjem prometa u smislu ove Odluke smatra se određivanje :
- ceste s prednošću prolaska,
- dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet,

- sustav tehničkog uređenja prometa,
- ograničenje brzine kretanja vozila,
- promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, parkirališne površine i način parkiranja,
zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,

- zone smirenog prometa,
- blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima
koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,

- postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
- pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za
sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta i
slično,
- površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross ), vožnja izvan
kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
- uvjete prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.
Članak 6.
Na javno prometnim površinama ne smiju se poduzimati bilo kakve radnje ili djelatnosti koje
bi mogle oštetiti javno prometnu površinu ili ugroziti sigurnost ili protočnost prometa.
Članak 7.
Evidencije postavljenih prometnih znakova, oznaka na kolniku i uređaja za upravljanje
prometom ( katastar-očevidnik prometnih znakova i uređaja za upravljanje prometom ) vodit
će prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Gradac.
II.

Ceste s prednošću prolaska

Članak 8.
Ulice s prednošću prolaza u naselju Drvenik:
- Državna cesta D8 i D412 prema trajektnoj luci.
III. Dvosmjerni, odnosno jednosmjerni promet
Članak 9.
Ulice s dvosmjernim prometom u naselju Drvenik su:
- Donja vala, Gornja vala, Puntin i Čmilje (osim dijelova ulica koje su navedene u
članku 10.)
Članak 10.
Ulice s jednosmjernim prometom u naselju Drvenik su:
- Ulica Donja Vala od raskrižja R7 u smjeru R8 do R9
- Ulica Donja Vala od raskrižja R11 u smjeru do R8
- Ulica Donja Vala od raskrižja R14 do raskrižja R4 sa ulazom na raskrižje R14 i
izlazom na državnu cestu D412
- Ulica Gornja Vala od točke A u smjeru do raskrižja iste sa D8 (raskrižje R23 )
Članak 11.
Ulice ograničenim prometom u naselju Drvenik, odnosno u kojima je zabrana prometa
tijekom godine su ulica Donja vala od kućnog broja 55 do kućnog broja 93.
Članak 12.
Ulice kojima je zabranjen promet teretnih vozila iznad 5,5 tona ukupne mase i autobusima u

skladu s ovom Odlukom u naselju Drvenik može se u slučaju prometa dozvoliti promet ako
stranka zatraži dozvolu od Jedinstvenog upravnog odjela općine Gradac, ako je to nužno
zbog neodgodivih i drugih bitnih potreba poput odvoza ili dovoza građevinskog materijala,
selidbe ili sličnih potreba stanovništva.
IV. Sustav tehničkog uređenja prometa
Članak 13.
Na javno prometnim površinama mogu se postavljati pješačke zaštitne ograde, stupići ili
druge fizičke prepreke (osim polukugli) u svrhu zaštite pješaka u prometu. Postavu i
održavanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka (osim polukugli) obavlja
pravna ili fizička osoba koju za to ovlasti općinski načelnik općine Gradac.
V. Ograničenje brzine kretanja vozila
Članak 14.
Radi sigurnog i nesmetanog odvijanja prometa na Općine, brzine kretanja vozila
ograničene su na maksimalno 50, 40, 30 i 20km/h osim na D8 i na D412, sukladno
prometnom elaboratu.
VI. Promet pješaka i drugih sudionika u prometu
Članak 15.
Sudionici u prometu moraju prema osobama s invaliditetom, nemoćnim osobama te
djeci, kao i osobama koje prate ili prevoze osobe s invaliditetom i djecu, postupati s
najvećom pažnjom.
Članak 16.
Osobe koje u dječjim kolicima prevoze djecu i osobe koje voze osobe s invaliditetom
moraju se kretati nogostupima ili po drugim površinama namijenjenim za kretanje pješaka.
Nogostupima i drugim površinama koje su namijenjene za kretanje pješaka, uz uvjet tehničke
prilagodbe moraju se kretati i osobe sa pomagalima za pokretljivost.
Članak 17.
Fizičku regulaciju prometa u naselju Drvenik osim policije obavlja i prometni redar općine
Gradac kao i prometna jedinica mladeži.
VII. Parkirališne površine i način parkiranja
Članak 18.
Parkirališna površina je dio javne prometne površine namijenjena za parkiranje vozila
(u daljnjem tekstu: javno parkiralište). Javno parkiralište mora biti označeno prometnom
signalizacijom, sukladno prometnom elaboratu.
Članak 19.
Poslove upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu detaljno će
se urediti posebnom Odlukom o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja.

Članak 20.
Sredstva prikupljena naplatom parkiranja prihod su Općine Gradac za komunalne
djelatnosti, a raspodjeljuju se na pokriće troškova upravljanja parkiralištem, održavanja
postojećih i uređenje novih parkirališnih mjesta te razvoj djelatnosti parkiranja.
Članak 21.
Parkiranje na javnom parkiralištu sa naplatom može biti s ograničenim ili
neograničenim vremenom trajanja parkiranja, za sve ili pojedine vrste vozila.
Članak 22.
Javno parkiralište sa naplatom mora imati oznaku radnog vremena, dopuštenog
trajanja parkiranja, visinu naknade za parkiranje i oznaku vrste vozila kojima je dozvoljeno
parkiranje.
Članak 23.
Teretnim vozilima nosivosti veće od 3,5 tone, priključnim vozilima, autobusima, kamperima,
kamp i drugim prikolicama, te radnim strojevima dozvoljeno je parkiranje isključivo na
posebnom parkiralištu. Za naselje Drvenik određuje se parkiralište u Trajektnoj luci
Drvenik(dio izvan ceste za ukrcaj vozila na trajekt).
Autobusima, taksi vozilima i vozilima s prioritetom dozvoljeno je parkiranje, odnosno čekanje
isključivo na označenim i obilježenim mjestima u Trajektnoj luci Drvenik i na parkingu uz DC
412.
Članak 24.
Za naplatu parkiranja koristi se parkirna karta. Parkirna karta je isprava kojom korisnik
parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu i da se na parkiralištu zadržava u
okviru dopuštenog vremena, a dužan je istu postaviti na vidno mjesto ispod vjetrobranskog
stakla.
Izgled parkirne karte određuje pravna osoba koja obavlja poslove upravljanja,
organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima. Pravna osoba koja obavlja poslove
upravljanja, organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima dužna je organizirati
prodaju parkirnih karata na dostupan način.
Članak 25.
Način naplate na javnom parkiralištu utvrdit će se općim aktom kojega donosi
Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 26.
Na javnom parkiralištu posebno se označavaju rezervirana parkirališna mjesta za vozila
osobama s invaliditetom s oznakom međunarodnog znaka pristupačnosti, a koja mjesta se
mogu koristiti samo kada je znak pristupačnosti istaknut na vidnom mjestu (ispod
vjetrobranskog stakla) vozila, i može se koristiti samo uz prisutnost nosioca tog prava.
Članak 27.
Zaustavljanje vozila radi opskrbe dozvoljeno je na prostoru rezerviranom za vozilo
opskrbe, a koji prostor mora biti vidljivo obilježen i označen (opskrbni punkt). Na prometnom

znaku mora se vidljivo istaknuti vrijeme u kojem je opskrba dozvoljena.
U središtu naselja Donja Vala na slijepom odvojku uz Poštu je opskrbni punkt za vozila
dostave.
Članak 28.
Određuju se parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom: na parkiralištu uz cestu
DC412 .

VIII.

Zone smirenog prometa
Članak 29.

Zone smirenog prometa, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i
prometnog elaborata određuju se na cestama kojima se prolazi zonama u kojima je nužno
usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti prometa.
Ulice smirenog prometa u naselju Drvenik su:
- Spojna prometnica D8 ( ulaz iz smjera Splita ) i centra Donje Vale ( od raskrižja R26
do R15 )
- Prometnica neposredno uz osnovnu školu u Donjoj Vali ( od raskrižja R5, R7, R11,
R12 do R13 )
- Prometnica uz parkiralište neposredno iza trajektne luke u Donjoj Vali )
- Ulica Puntin u Gornjoj Vali (središnja dionica )
- Prometnica uz obalu u predjelu Gornja Vala ( od raskrižja R17, R18, R19, R20, R21
do R22 )
- Spojna prometnica D8 i prometnice uz obalu u predjelu Gornja Vala ( od raskrižja R24
do R20 )

IX. Blokiranje autobusa, teretnih automobila , priključnih vozila i radnih strojeva
na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vozila i način deblokade tih vozila
Članak 30.
Autobus, teretno vozilo, priključno vozilo, kamper, radno vozilo te radni stroj parkiran na
javnoj prometnoj ili drugoj javnoj površini, na kojoj ugrožava sigurnost prometa ili ometa
normalan tok prometa, blokirat će se napravom za blokiranje kotača, po nalogu prometnog
redara.
Članak 31.
Troškove blokiranja i deblokiranja vozila podmiruje vlasnik vozila i dužan ih je uplatiti na
blagajni koncesionara prije deblokiranja vozila.
Visinu troškova blokiranja i deblokiranja vozila utvrđuje Općinsko vijeće.
Troškovi iz stavka 1. ovog članka prihod su koncesionara.
Deblokada vozila mora se izvršiti odmah nakon što vlasnik ili korisnik vozila predoči dokaz o
uplati troškova iz stavka 1. ovog članka.
Nakon deblokiranja vozila, vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah ukloniti vozilo s
mjesta gdje je bilo nepropisno parkirano.
Ako vlasnik ili korisnik vozila ne postupi sukladno prethodnom stavku ovog članka,
može se odrediti ponovno blokiranje vozila.

X. Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila
Članak 32.
Osobno vozilo parkirano ili zaustavljeno na mjestima navedenim u članku 84. Zakona o
sigurnosti prometa na cestama te ako je zaustavljeno ili parkirano na cesti na kojoj ugrožava
sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa, policijski službenik ili prometni redar,
naredbom će odrediti da se vozilo premjesti na drugo mjesto, koje za tu namjenu odredi
Općinsko vijeće.
Članak 33.
Troškove premještanja i čuvanja vozila snosi vlasnik ili korisnik vozila. Troškove
premještanja vozila radi održavanja javnih manifestacija, javnih priredbi te sličnih aktivnosti,
ako prethodno nije bilo označeno ili objavljeno da je na određenom mjestu zaustavljanje i
parkiranje zabranjeno, podmiruje organizator.
Članak 34.
Visinu troškova premještanja i čuvanja vozila propisuje se Odlukom o premještanju,
blokiranju i deblokiranju vozila na području Općine Gradac ( Službeni glasnik broj 07/15).
Članak 35.
Poslove premještanja, čuvanja i izdavanja premještenih vozila obavlja fizička ili pravna
osoba (koncesionar) temeljem ugovora s općinom Gradac.
Članak 36.
Troškovi iz članka 34. ove Odluke prihod su osobe s kojom je sklopljen ugovor i koja
obavlja poslove premještanja i čuvanja premještenih vozila.
Članak 37.
Poslovi premještanja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih vozila detaljno će se urediti
posebnom Odlukom o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila na području
Općine, a sukladno važećim propisima, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za
unutarnje poslove.
XI. Pješačke zone
Članak 38.
U naselju Drvenik određuje se pješačka zona na ulici Donja Vala od raskrižja R14 do
raskrižja R4.
Od zabrane prometa na području iz stavka 1. ovog članka izuzeta su vozila: hitne
pomoći, vatrogasaca, policije, pogrebnih službi, inspekcijskih službi i komunalnih službi
(telekomunikacije, opskrba električnom energijom, vodoopskrba, općinsko trgovačko društvo
za komunalne poslove, prometni redari, komunalni redari i sl.) u slučaju hitnih intervencija.
Uz posebnu dozvolu Jedinstvenog upravnog odjela promet vozilima na području iz stavka 1.
ovog članka može se dozvoliti kretanje vozila za potrebe:
vozila državnog, županijskog i općinskog protokola,
stanara, ugostiteljsko-turističkih objekta i njihovih gostiju, zakupaca poslovnih prostora
unutar pješačke zone
izvođenja građevinskih radova uz odobreno građenje,

servisiranje aparata koji služe za obavljanje djelatnosti,
prijevoz pokućstva radi preseljenja, popravaka kućanskih aparata te dostave pokućstva,
opskrbe ogrjevom i plinom,
snimanja i održavanja priredbi,
odvoza smeća i održavanje čistoće javnih površina,
dopreme robe za opskrbu prodavaonica i drugih objekata koji obavljaju poslove unutar
zone zabrane, sukladno odredbama ove Odluke,
prijevoz novca i drugih vrijednosti za potrebe financijskih institucija,
prijevoza teško bolesne ili nepokretne osobe i osoba s invaliditetom preko 80% tjelesnog
invaliditeta
Promet vozilima unutar zone može se dozvoliti osobnim vozilima a iznimno kombi
vozilima, teretnim ili specijalnim vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone.
Posebna dozvola izdaje se na osnovi pisanog zahtjeva podnositelja, izdaje se na rok, a
najduže godinu dana. Posebna dozvola se izdaje bez naknade, a izdaje je Jedinstveni
upravni odjel općine Gradac.
Izgled i sadržaj posebne dozvole utvrđuje Jedinstveni upravni odjel.
XII.

Prometne površine za sredstva javnog prijevoza

Članak 39.
Prometne površine za sredstva javnog prijevoza su Cesta D8 .
XIII. Prometne površine za sportske priredbe
Članak 40.
Zabavno-sportske manifestacije i slično mogu se održavati na javno prometnim i
drugim površinama koje odredi općinski načelnik Općine Gradac uz ishođenje odobrenja
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradac i uz poštivanje odredbi članka 183.Zakona o
sigurnosti prometa na cestama.

XIV. Prometne jedinice mladeži
Članak 41.
Upravljanje prometom na raskrižjima i drugim mjestima, te nadzor parkiranja vozila i
određene druge poslove nadzora vozača i vozila mogu obavljati i pripadnici prometne
jedinice mladeži.
Prometnu jedinicu mladeži, po potrebi, organizira Jedinstveni upravni odjel, na prijedlog
ministarstva nadležnog za unutarnje poslove (PP Makarska ).

XV. Provedba Odluke
Članak 42.
Radi praćenja provedbe ove Odluke, praćenja problematike prometa i predlaganja
mjera za njegovo poboljšanje, osniva se Odbor za promet (u daljnjem tekstu: Odbor).
Odbor ima ukupno 5 (pet) članova koji se imenuju iz redova stručnih djelatnika iz
oblasti prometa, zaštite kulturnih dobara, policije, općinskih upravnih tijela, predstavnika
gospodarstva i stanovništva. Načelnik PP Makarska predlaže predstavnika policije

općinskom vijeću u Odbor za promet
Predsjednika, njegovog zamjenika i ostale članove Odbora imenuje Općinsko vijeće na
mandat od četiri godine.
Članak 43.
Administrativne, tehničke i stručne poslove za rad Odbora iz prethodnog članka ove
Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel.
Članak 44.
Jedinstveni upravni odjel može, zbog izgradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih
objekata i instalacija, te za održavanje sportskih, promidžbenih i drugih aktivnosti i
natjecanja, odrediti privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama u svojoj
nadležnosti i na drugačiji način nego što je određeno ovom Odlukom uz prethodnu
suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.
Privremena regulacija prometa iz prethodnog stavka ovog članka obuhvaća i zabranu
prometa određenim javno prometnim površinama, te određivanje obilaznih pravaca kretanja
vozila i pješaka.
Jedinstveni upravni odjel ovlašten je, po vlastitoj prosudbi i na inicijativu Odbora za
promet, poduzeti i druge nužne mjere i radnje za realizaciju ove Odluke.
XVI. Kaznene odredbe
Članak 45.
Za kršenje odredaba ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom
o sigurnosti prometa na cestama.
XVII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 46.
Općinsko vijeće donosi pravilnike i poduzima druge mjere za ostvarenje ove Odluke.
Članak 47.
Stupanjem na snagu ove Odluke, nadležne službe Općine Gradac provest će izvršenje
ove Odluke, glede usklađivanja postojeće i postavljanja nove prometne signalizacije i opreme
sukladno Prometnom elaboratu, a najkasnije do 01. lipnja 2019.godine.
Članak 48.
Ova Odluka objavit će se u službenom glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“ po
dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a stupa na snagu osmog dana od
dana objave.
Klasa: 022-05/18-01/12
Urbroj: 2147-04-18-01
Gradac, 18.srpnja 2018.
Predsjednica općinskog vijeća
Monika Stipić

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/18-01/12
URBROJ: 2147-04/18-01
Gradac, 18. srpnja 2018. godine
Na temelju članka 5.stavka 1. točka 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) i članka 21.
Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18prečišćen tekst) općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj dvanaestoj sjednici održanoj 18.
srpnja 2018.godine donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Gradac
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i načinu korištenja parkirališta na području Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ službeno glasilo Općine Gradac broj 11/18) članak 1. stavak 1.
podstavak 2. mijenja se i glasi:
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 u ulici Put fontane u Zaostrogu, broj parking mjesta 2
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.

Ostale odredbe navedene odluke ostaju na snazi nepromijenjene.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“, službenom
glasilu Općine Gradac.

Predsjednica
Općinskog vijeća Općine Gradac
Monika Stipić

