
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 

S L U Ž B E N I   G L A S N I K 

  

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC 

 

GODINA XXVI   Gradac, 29. ožujka 2019.    BROJ: 06/19 

 

 

S  A  D  R  Ž  A  J  
 

 

1. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za 

poduzimanje svih aktivnosti vezanih za 

preuzimanje spremnika na lokacijama 

privremenih skladišta, izradu/potpisivanje 

Zapisnika o preuzimanju spremnika i 

dostavnica 

2. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za unos 

podataka u informacijski sustav za strateško 

planiranje i upravljanje  razvojem 

3. Odluka o visini naknade za izvanrednu 

uporabu nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u 

vlasništvu Općine Gradac 

 

 

 

 



          
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/19-03/85 

URBROJ:2147-04/19-03 

Gradac, 12. veljače 2019. godine 

 

Na temelju članka članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- 

pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Gradac dana 12. veljače 2019. godine 

ODLUKU  

o imenovanju  osoba ovlaštenih za poduzimanje svih aktivnosti vezanih za preuzimanje 

spremnika na lokacijama privremenih skladišta, izradu/potpisivanje Zapisnika o 

preuzimanju spremnika i dostavnica 

 

I. 

Ovom Odlukom imenuju se osoba koja je zaposlenik Općine Gradac, a koje će biti ovlaštena 

za poduzimanje svih aktivnosti vezanih za preuzimanje spremnika ( Ugovor br. 2018/001410 

o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, KLASA: 351-04/18-58/365, URBORJ: 

563-02-2/253-18-2 od 26. Srpnja 2018. G.) na lokacijama privremenih skladišta, 

izradu/potpisivanje Zapisnika o preuzimanju spremnika i dostavnica. 
 

II. 

Lokacije privremenih skladišta su: Lučka bb, 20 340 Ploče i Odlagalište Lovornik, Put Baćine 

bb, 20 340 Ploče. 

III. 

Osoba koje se imenuje za aktivnosti navedene u točci I. ove Odluke je :  

 

− Matko Burić, načelnik općine, 099/ 379 82 03 

 

IV.  

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

Gradac „Službeni glasnik“. 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                  Matko Burić,mag.polit 

 

    Dostaviti: 

− Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

− Imenovanim 

− Pismohrana Općine Gradac 



          
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/19-03/199 

URBROJ:2147-04/19-03 

Gradac, 27. ožujka 2019. godine 

 

Na temelju članka članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- 

pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Gradac dana 27. ožujka 2019. godine 

ODLUKU  

o imenovanju  osoba ovlaštenih za unos podataka u  

informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem 

 

I. 

Ovom Odlukom imenuju se osobe koje su zaposlenici Općine Gradac, a koje će biti ovlaštene 

za unos podataka u informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem. 
 

II. 

Osobe koje se imenuju za aktivnosti navedene u točci I. ove Odluke su :  

 

− Predstavnik: Iva Vujčić, Viši stručni suradnik za projekte i EU fondove, e-mail: 

fondovi@opcinagradac.hr, mob: 098/164 1555 

− Zamjena: Vesna Vela, Viši stručni suradnik za financije i poslove lokalne riznice, 

e-mail: racunovodstvo@opcinagradac.hr, tel: 021/ 697 601 

 

IV.  

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

Gradac „Službeni glasnik“. 

                                                                                                               Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                  Matko Burić,mag.polit 

 

    Dostaviti: 

− Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

− Imenovanim 

− Pismohrana Općine Gradac 
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REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA: 022-05/19-03/205 

URBROJ: 2147-04/19-03 

Gradac, 29. ožujka  2019.  godine 

 

Na temelju članka 26. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Gradac(„Službeni 

glasnik“  broj 09/13, 09/18,05/19) i članka  40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  

broj 06/18 – pročišćeni tekst) Općinski načelnik Općine Gradac, dana 29. ožujka 2019. godine 

donosi 

ODLUKU 

 o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu 

Općine Gradac 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom propisuju se mjerila za izračun naknade za: 

− prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u 

vlasništvu Općine Gradac 

− zauzeća nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu 

Općine Gradac  

− prekopa nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu 

Općine Gradac  

− izvanredni prijevoz na nerazvrstanim cestama i ostalim 

cestama u vlasništvu Općine Gradac.  

 

II. PREKOMJERNA UPORABA NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH CESTA U 

VLASNIŠTVU OPĆINE GRADAC 

Članak 2. 

(1)  Pod prekomjernom upotrebom nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac podrazumijeva se njezina uporaba teškim ili srednje teškim vozilima ukupne mase 

veće od 7,5 tona, nastala zbog obavljanja djelatnosti pravnih ili fizičkih osoba. 

(2) Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka su korištenje šuma, šumskog zemljišta i šumskih 

proizvoda, industrijska proizvodnja, izvođenje građevinskih radova, prijevoz građevinskog 

materijala u svrhu izvođenja zemljanih radova, prijevoz građevinskog materijala u svrhu 

izvođenja armirano – betonskih i betonskih radova, prijevoza putnika i sl.  

(3) Pravne i fizičke osobe u obavljanju čije djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe 

nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac, dužne su platiti naknadu za 

prekomjernu uporabu. 



(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka općinski načelnik može posebnom odlukom osloboditi 

plaćanja pravnu ili fizičku osobu ukoliko je obavljanje djelatnosti radi koje dolazi do 

prekomjerne upotrebe cesta od iznimne važnosti za turizam, gospodarstvo i/ili socijalni i 

kulturni razvoj Općine Gradac.   

Odredbe stavka 3. ovog članka ne odnose se na pravne i fizičke osobe koje angažira Općina 

Gradac.  

Članak 3.  

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac 

po predanom zahtjevu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac.  

 

Članak 4.  

(1) Rješenjem iz članka 3. ove Odluke utvrđuje se naknada za prekomjernu uporabu 

nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac.  

(2) Naknada iz prethodnog stavka se obračunava i plaća prije izdavanja Rješenja o 

prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac. 

(3) Podatke o izvršenoj uplati korisnik je dužan dostaviti nadležnom Odjelu iz članka 3. ove 

Odluke najkasnije 24 sata prije planiranog početka prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste i 

ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac. 

Članak 5. 

(1) Obrti za cestovni prijevoz i iskope koji imaju sjedište na području Općine Gradac kod 

obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja zemljanih radova 

iz članka 2. ove Odluke vozilima zapremnine od 10 – 15 m3, odnosno vozilima težima od 7,5 

tona oslobođeni su plaćanja naknade.  

(2) Naknade iz prethodnog  stavka oslobođena su vozila hitnih službi (policija, vatrogasci i 

hitna pomoć), vozila pravne osobe koja ima potpisan koncesijski ugovor s Općinom za odvoz 

otpada te vozila za prijevoz učenika. 

Članak 6.  

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja 

zemljanih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi:   

    Pojedinačni prijevoz  

3 – osovinsko vozilo    150,00 kn  

4 – osovinsko vozilo    200,00 kn  

(2) Naknada za dnevno korištenje nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja 

zemljanih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi: 

3 – osovinska vozila     300,00 kn  

4 – osovinska vozila    400,00 kn  

(3) Naknada za mjesečno korištenje nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac iznosi 60 %  iznosa dnevne karte uvećanog za 30 dana.   

Ovom odlukom zabranjuje se korištenje nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja 



zemljanih radova iz članka 2. ove Odluke vozilima zapremnine iznad 15 m3 osim ako je 

posebnom odlukom dozvoljeno korištenje za pojedinačni slučaj.  

 

 

Članak 7.  

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja 

armirano – betonskih i betonskih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi:   

      Pojedinačni prijevoz  

3 – osovinsko vozilo:    250,00 kn  

4 – osovinsko vozilo    400,00 kn 

(2) Naknada za dnevno korištenje nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac. kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu izvođenja 

armirano – betonskih i betonskih radova iz članka 2. ove Odluke iznosi: 

 3 – osovinska vozila:    500,00 kn 

 4 – osovinska vozila    800,00 kn 

(3) Ovom odlukom zabranjuje se korištenje nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu 

Općine Gradac kod obavljanja djelatnosti prijevoza građevinskog materijala u svrhu 

izvođenja armirano – betonskih i betonskih radova iz članka 2. ove Odluke vozilima 

zapremnine iznad 10 m3. 

Članak 8. 

(1) Naknada kod obavljanja djelatnosti  prijevoza putnika iznosi: 

   Pojedinačni prijevoz  

3 – osovinsko vozilo    150,00 kn  

4 – osovinsko vozilo    200,00 kn 

(2) Naknada za dnevno korištenje nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac u svrhu obavljanja djelatnosti prijevoza putnika iznosi: 

3 – osovinska vozila     300,00 kn  

4 – osovinska vozila    400,00 kn 

(1) Naknada za mjesečno korištenje nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac u svrhu obavljanja djelatnosti prijevoza putnika iznosi 60 %  iznosa dnevne karte 

uvećane za 30 dana.   

III. ZAUZEĆE NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH CESTA U VLASNIŠTVU 

GRADAC 

Članak 9.  

(1) Radi zaštite nerazvrstanih cesta i ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac, sigurnog i 

nesmetanog prometa na njima, zabranjeno je, bez odobrenja komunalnog redara Općine 

Gradac zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i 

drugih radova, odlaganje materijala radi gradnje i slično.  



(2) Za postupanje protivno stavku 1. ovog članka kazna za fizičke osobe je 1.000,00 kn dok se 

za pravne osobe određuje u iznosu od 4.000,00 kn.  

(3) Nerazvrstane ceste mogu se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i 

sličnih specijalnih vozila.  

Članak 10.  

(1) Zahtjev za zauzeće nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa i ostalih cesta u 

vlasništvu Općine Gradac korisnik je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Gradac najkasnije 48 sati prije planiranog početka privremenog zauzeća nerazvrstanih cesta i 

ostalih cesta u vlasništvu Općine Gradac.  

(2) Rješenje o odobrenju zauzeća nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac po zahtjevu stranke. 

IV. PREKOP NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH CESTA U VLASNIŠTVU 

OPĆINE GRADAC 

Članak 11.  

(1) Nerazvrstana cesta i ostale ceste u vlasništvu Općine Gradac mogu se prekopavati radi 

izvođenja radova na popravcima, rekonstrukciji ili ugradnji komunalnih ili drugih instalacija, 

te radi priključenja na te instalacije i uređaje uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Gradac.  

(2) Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac  izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac po zahtjevu stranke. 

(3) Naknada za prekopavanje ceste određuje se u iznosima kako slijedi: 

− do 3 m dužine prekopa     250,00 kn 

− od 3 m do 10 m dužine prekopa        750 kn 

− od 10 m do 50 m dužine prekopa               1.500,00 kn 

− od 50 m i više                                           10.000,00 kn 

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka općinski načelnik može posebnom odlukom osloboditi 

plaćanja pravnu ili fizičku osobu ukoliko je prekop ceste od iznimne važnosti za turizam, 

gospodarstvo i/ili socijalni i kulturni razvoj Općine Gradac.   

(5) Investitor je dužan na zahtjev komunalnog redara površinu vratiti u prvobitno stanje. 

 

Članak 12. 

(1) Zahtjev za prekop nerazvrstane ceste i njenog zemljišnog pojasa i ostalih cesta u 

vlasništvu Općine Gradac korisnik je dužan dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Gradac najkasnije 48 sati prije planiranog početka prekopa nerazvrstanih cesta i ostalih cesta 

u vlasništvu Općine Gradac.  

(2) Rješenje o odobrenju prekopa nerazvrstane ceste i ostalih cesta u vlasništvu Općine 

Gradac  izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac po zahtjevu stranke. 

 

V. IZVANREDNI PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANOJ CESTI I OSTALIM 

CESTAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRADAC 

Članak 13. 



(1) Pod izvanrednim prijevozom podrazumijeva se prijevoz vozilima koja sama ili zajedno s 

teretom premašuju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisana osovinska 

opterećenja.  

(2) Prijevoznik, odnosno vlasnik motornog vozila koje obavlja izvanredni prijevoz plaća 

naknadu.  

(3) Rješenje o izvanrednom prijevozu donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Gradac.  

(4) Naknada za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti i ostalim cestama u vlasništvu 

Općine Gradac bagera-rovokopača, buldožera, građevinskih kombinirki, kranova, dizalica, 

labudica te autobetonskih pumpi iznosi 400,00 kn jednokratno. 

 

VI. OŠTEĆENJE CESTE 

Članak 14. 

(1) Zabranjuje se promet po nerazvrstanim cestama i ostalim cestama u vlasništvu Općine 

Gradac svim neispravnim prijevoznim sredstvima. 

(2) Pod neispravnim prijevoznim sredstvima smatraju se sva ona prijevozna sredstva koja na 

bilo koji način oštećuju kolnik, cestu ili bilo koju drugu javnu površinu. 

(3) Oštećenje podrazumijeva izlijevanje i/ili ostavljanje tragova motornog ulja po kolniku, 

ostavljanje tragova od guma i sl. 

 

VII. PREKRŠAJNE ODREDBE 

Članak 15. 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba, a 

odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznom od 2.000,00 kuna ako postupa protivno odredbama 

ove Odluke, izuzev članka 9. stavka 2. ove Odluke.  

 

Članak 16. 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik ili osoba koja 

obavlja samostalnu djelatnost koji je počinila u vezi obavljanja obrta ili druge samostalne 

djelatnosti ako postupa protivno odredbama ove Odluke, izuzev članka 9. stavka 2. ove 

Odluke. 

 

Članak 17. 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se počinitelj prekršaja fizička osoba 

ako postupa protivno odredbama ove Odluke, izuzev članka 9. stavka 2. ove Odluke. 

 

Članak 18. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku, službenom 

glasilu Općine Gradac.  

 

    

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

                    OPĆINE GRADAC 

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit 


