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UVOD
Nekad davno zvana Gornjoprimorska općina, općina Gradac danas obuhvaća sva naselja na
području između Živogošća i Baćine, i prostire se na 73 km2. Smještena je 42 km od
Makarske i 13 km od Ploča. Sastavljena je od pet naselja: Gradca (kao općinskog centra i
najvećeg mjesta), Brista, Podace, Zaostroga i Drvenika. Poseban problem u prometnom
povezivanju glavnog naselja Gradac i pripadajućih zaselaka predstavlja konfiguracija terena
općine, a Jadranska magistrala (D8) je u naravi postala naseljska ulica. Izgradnjom autoceste
A1 značajno je skraćeno vrijeme dolaska do naselja Gradac. Najbliža željeznička postaja su
Ploče udaljene 13 kilometara, zračna luka Split stotinjak kilometara, a najbliža luka je 10
kilometara udaljeni Drvenik koja povezuje kopno s otokom Hvarom. Prema posljednjem
popisu stanovništva (2011. godine) općina Gradac broji 3.261 stanovnika i to po naseljima:
1.
2.
3.
4.
5.

Gradac - 1.308
Podaca – 729
Drvenik – 494
Brist - 400
Zaostrog – 330

Uspoređujući razdoblje između dva popisa stanovništva (2001.-2011.) za područje Općine
Gradac očit je negativan trend kretanja stanovnika, u promatranom razdoblju došlo je do pada
broja stanovnika za 9,8%
Položaj i reljef
U geografskom smislu, pored svoje pripadnosti makarskom priobalju, prostor općine Gradac
dio je podbiokovskog područja. Izrazito mediteranski kraj uokviren je Biokovom s plodnim
flišnim zonama koje čine blago iskošenu ravan, koja je najšira kod Gradca oko 1 – 1,5 km.
Općina se uklapa u cjeloviti niz makarskih primorskih sela u potezu od Brela do povijesne
granice Makarskog primorja na Sladincu na Baćini. Samo naselje Gradac nadomak je brojnim
prirodnim ljepotama i različitostima: Baćinska jezera (8 km), delta rijeke Neretve (15 km),
Park prirode Biokovo s najvišim vrhom u Hrvatskoj (1.762 m) s uređenim i obilježenim
pješačkim stazama kroz maslinike i netaknutu prirodu, te 12 km uređenih biciklističkih staza.
Prostor pripada kraškom području, gdje se masiv Biokova i Rilića spušta u obliku strmih
golih klisurina, prema moru, ispod kojih se proteže pojas zelenih borovih šuma. Maslinici,
kilometarske šljunčane plaže, modro more te blaga mediteranska klima čine osnovna obilježja
ovog prostora. Vrlo specifična struktura reljefa kao i sastav tla razdijelila je ukupni prostor
Općine na područja obuhvaćena različitim vrstama šumske vegetacije. Tako je na priobalnom
pojasu prisutan kultivirani krajolik na kojem su prirodne biljne zajednice isčeznule, a
zamijenile su ih umjetno podignute šume alepskog i crnog bora, koje imaju isključivo
ekološku, estetsku i turističko rekreacijsku vrijednost. Glavne biljne i šumske zajednice
područja, zbog dugotrajne izloženosti utjecaju čovjeka, posebno intenzivnom stočarenju i
drvarenju, danas nalazimo samo po vrtačama u višim planinskim zonama. Zahvaljujući
brojnim siparima i bujičnim naplavinama uz more nastala su poznata žala i plaže Makarske
rivijere.

Karakteristike tla
Karakteristična morfologija prostora podbiokovlja je u velikoj mjeri utjecala na dosadašnji
rast urbane strukture odnosno naselja uz obalu, pa samim time i naselja općine Gradac.
Planinski masivi te djelomično i primorske padine, većinom izgrađene od karbonatnih stijena
u čijem sastavu prevladavaju vapnenci, osim površinskih krških oblika (grižine ili škrape,
ponikve, uvale i okršene doline) skrivaju i brojne endokrške forme – jame i špilje, koje do
danas nisu dovoljno istražene.

Na području općine Gradac uslugu javnog prikupljanja komunalnog otpada obavlja
KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče i isti se odlaže izvan općine Gradac točnije na
odlagalištu Lovornik u mjestu Baćina, a sve na temelju Ugovora o koncesiji KLASA: 02205/17-03/06, URBROJ: 2147-04/17-03 od 12. siječnja 2017. godine.
Plan Gospodarenja otpadom Općine Gradac za razdoblje 2014. – 2019. godine („Službeni
glasnik“ broj 09/14), donesen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom
(„Narodne novine“ broj 94/13).
Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
−
−
−
−
−
−
−

javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog
otpada,
odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog
(glomaznog) komunalnog otpada,
sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako
odbačenog otpada,
provedbu Plana,
donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave,
provođenje izobrazbo-informativnih aktivnosti na svom području,
mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

Više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje
jedne ili više obveza, te je dužna sudjelovati u sustavima sakupljanja posebnih kategorija
otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te
osigurati provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s
načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom
javnost rada.
2. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE GRADAC
Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Gradac donesen je 22.
prosinca 2016. godine ( „Službeni glasnik“ broj 15/16) s obzirom na godine izrade Prostornog
plana vrlo je šturo prikazano stanje postupanja s otpadom.

3. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE GRADAC
Plan Gospodarenja otpadom Općine Gradac za razdoblje 2014. – 2019. godine („Službeni
glasnik“ broj 09/14) bez izmjena i dopuna.
U cilju neposrednog rješavanja problema zagađenja okoliša od nekontroliranog odlaganja
različitih vrsta otpada, Planom su definirane slijedeće mjere:
−

saniranje svih „divljih“ odlagališta otpada, posebno građevinskog otpada,

−

izbjegavanje i smanjenje nastajanja otpada te mjere iskorištavanja vrijednih osobina
otpada, odnosno program odvojenog skupljanja, recikliranja, kompostiranje i dr. koje
je potrebno provoditi prema zakonskoj regulativi.

Izdvojeno prikupljanje otpada u naseljima omogućuje se pomoću posuda (spremnika)
razmještenih na javnim površinama.
Plan gospodarenja otpadom Općine Gradac izrađen je sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom.
Plan gospodarenja otpadom općine donosi općinsko vijeće, uz prethodnu suglasnost
upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite
okoliša.
Člankom 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17,14/19)
propisano je da postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom koji su
doneseni na temelju (Zakona o otpadu NN 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) do dana stupanja na
snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu
u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i Plana.
Stavkom 1. članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17,14/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o
provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31.
ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom
glasilu.
4. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA
PODRUČJU OPĆINE GRADAC UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA
1. Komunalno održavanje d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, 20340 Ploče, OIB:
44270699963 obavlja komunalnu djelatnost skupljanja, odvoza i odlaganja
komunalnog otpada sa područja Općine Gradac.
2. Otpad se odlaže izvan općine Gradac točnije na odlagalištu Lovornik u mjestu
Baćina, Grad Ploče.
3. Općina Gradac u vlasništvu nema vozila za odvojeno prikupljanje otpada, istim
vozilima raspolaže koncesionar.

4. Zeleni otoci (od 2016.g.) na lokacijama: Gradac (3), Drvenik (2), Zaostrog (1),
Podaca (1) i Brist (1); na svakoj od tih lokacija nalaze se spremnici za papir, PET
ambalažu i staklo, te po jedan spremnik za tekstil u Drveniku i Gradcu.
Planirana je nabava posuda za odvojeno prikupljanje otpada do 01. studenog 2018.
godine, a u suradnji sa koncesionarom.
5. Općina Gradac zbog specifičnog područja na kojem se nalazi nema mogućnost
izgraditi vlastito reciklažno dvorište.
Grad Ploče do kraja 2018. godine planira završiti izgradnju reciklažnog dvorišta
koji će koristiti koncesionar Općine Gradac a time i sama Općina Gradac.
6. Ugovorom LASA: 022-05/18-03/1074, URBROJ: 2147-04-18-03 od 11. prosinca
2018. nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište tip P-7 dimenzija
4000x1800x2250 mm kojeg će Općina Gradac koristiti samostalno.
7. Reciklažno dvorište za građevinski otpad po planu je planirano u suradnji sa
Gradom Ploče te je isto predviđeno do kraja 2020. godine.
8. Centar za ponovnu uporabu nije planiran zbog velikih troškova ali će svoj
kutak/dio imati u reciklažnom dvorištu.
9. Grad Ploče planira u 2019. godini prikupiti svu preostalu potrebnu dokumentaciju
vezanu i uz izgradnju sortirnice, a Općina Gradac bi u suradnji s Gradom Ploče a
preko svog koncesionara koristila istu.
10. Grad Ploče planira do kraja 2020. godine izgraditi kompostanu, a Općina Gradac
bi u suradnji s Gradom Ploče a preko svog koncesionara koristila istu.
Općina Gradac ima u planu do kraja 2019. nabaviti 50 kompostera koji bi se bez
naknade ustupili mještanima s područja Općine Gradac.
11. Zbog položaja Općine Gradac
planirana.

sama izgradnja bioplinskog postrojenja nije

12. Zbog prevelikih troškova izgradnja građevine za gospodarenjem muljem iz uređaja
za pročišćavanje otpadnih voda nije planirana.
13. Planirana je nabava sjeckalice drvene mase, LINDDANA A/S .
14. Sustav kućnog kompostiranja nije još uspostavljen ali je planirana uspostava.
15. Nije planirana izmjena cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog
otpada.

16. Koncesionar Općine Gradac do kraja 2019. godine namjerava uvesti informatički
sustav evidencije količine i vrste otpada.
17. Nije planirano uvođenje provedbe zelene javne nabave.
18. Dva komunalna redara na neodređeno, u planu zapošljavanje jednog komunalnog
redara na određeno.
19. Odluka o komunalnom redu donijet će se sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18), najkasnije do kolovoza 2018.
20. Zbog čestog nepropisnog odbacivanja otpada u suradnji s koncesionarom razmatra
se uvođenje sustava video nadzora na najugroženijim mjestima.
21. Sanacija lokacija onečišćenih nepropisno odbačenim otpadom se u suradnji s
koncesionarom saniraju u što kraćem roku.
22. U 2018. godini održane su edukativne aktivnosti na području Općine Gradac na
temu odvojenog prikupljanja otpada koje je održalo Komunalno održavanje d.o.o.
Ploče.

Tko je
sudjelovao

Redni
broj

Period provedbe

1.

Svibanj 2018.

Lokacija

Luka Gradac

Naziv akcije

Čišćenje
podmorja

(rekreativci,
građani, škola,
vrtić…)
Ronioci, volonteri

Vrsta otpada
koji je
prevladavao
(staklo, plastika,
papir…)
Staklo, plastika,
metal

5. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA,
ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA, ODLAGANJU KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG OTPADA TE OSTVARIVANJU CILJEVA NA PODRUČJU
OPĆINE GRADAC

Tvrtka ili naziv

Područje sa
kojeg je otpad
skupljen
(općina/grad)

Broj
stanovnika
obuhvaćen
skupljanjem

Ključni broj
otpada

Naziv otpada

Ukupno
sakupljeno
(preuzeto u
tekućoj godini)
tona

Komunalno
održavanje
d.o.o. Ploče

Općina Gradac

3.261

200301

Komunalno
održavanje
d.o.o. Ploče

Općina Gradac

3.261

200307

Miješani
komunalni
otpad

2 059,07

Glomazni otpad

44,20

Komunalno
održavanje
d.o.o. Ploče

Općina Gradac

3.261

15107

Staklena
ambalaža

Komunalno
održavanje
d.o.o. Ploče

Općina Gradac

3.261

150107

Plastika

1,44

Komunalno
održavanje
d.o.o. Ploče

Općina Gradac

3.261

200140

Metali

1,00

Na području Općine Gradac nema odlagališta otpada.
Ciljevi koji su ostvareni:
Sanirana su „divlja odlagališta“ i to na slijedećim lokacijama:
1. Čista Drvenik – cca. 1000 m3
2. Čista Gradac – cca. 1500 m3
6. STATUS ODLAGALIŠTA
Nema odlagališta.
7. PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
8. PODACI O LOKACIJAMA
UKLANJANJU

ODBAČENOG

OTPADA

I

NJIHOVOM

Nema divljih odlagališta.
uklonjena divlja odlagališta
Naziv uklonjenog
divljeg odlagališta

Troškovi
uklanjanja otpada
u kunama

Financiranje iz
proračuna JLS

Financiranje iz
sredstava FZOEU

Drugi način
financiranja

Čista Drvenik

30.000,00

30.000,00

-

-

Čista Gradac

20.000,00

20.000,00

-

-

9. MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI
SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNOINFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA
Odlukom o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 22/18)
utvrđene su mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja i za uklanjane otpada
odbačenog u okoliš.
Poslove sprečavanja protuzakonitog odbacivanja otpada na području Općine Gradac
provode komunalni redari obilaskom terena te po prijavi mještana.
Nepropisno odbacivanje otpada moguće je prijaviti putem internetske stranice Općine
Gradac www.opcinagradac.hr, mailom na info@opcinagradac.hr ili pozivom na broj
021/697-601.
10. OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA
Općina Gradac na sve moguće načine pokušava uključiti u akcije što više ljudi i raznih
udruga koji volonterski čiste i probijaju šumske/protupožarne puteve pri čemu se prikupi
velika količina biorazgradivog materijala.
11. MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG
PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE
KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA
Osnovna škola Gradac dugi niz godina jedna je od vodećih škola u prikupljanju papira na
području Splitsko dalmatinske županije.
12. POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA,
ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA
ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM
Ugovorom br. 2018/001410 sklopljenim između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i Općine Gradac ugovoreno je sufinanciranje nabave spremnika, iz OPKK će
se financirati do 85 % prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini do 15% osigurat
će se u proračunu Općine Gradac.

13. ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

Redni
broj
1.

Izvršeno

Predviđeno PGO za 2018. g

DA/NE/DJELOMIČNO

Pilot projekt Drvenik- prelazak na posude za odvojeno
prikupljanje otpada

DA

14. ZAKLJUČAK
Na području Općine Gradac provode se aktivnosti vezane uz učinkovito gospodarenje
otpadom.
Za značajnije smanjenje količina otpada trebat će dulje vrijeme i disciplinirano pridržavanje
svih predviđenih mjera za izbjegavanje i smanjenje nastanka otpada.
Kako bi se postojeće stanje uskladilo sa zahtjevima Zakona o održivom gospodarenju
otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) tijekom 2019. godine Općina Gradac treba uložiti dodatne
napore u provođenju zadanih ciljeva.

KLASA: 022-05/19-03/212
URBROJ: 2147-04/19-03
Gradac, 29. ožujka 2019. godine

Općinski načelnik
Općine Gradac
Matko Burić,mag.polit

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:022-05/19-03/216
URBROJ:2147-04/19-03
Gradac, 02. travnja 2019. godine
Na temelju članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst)
i članka 4. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 26/17) općinski načelnik Općine Gradac dana 02. travnja 2019.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostora u mjestu Gradac, ex. „Kragujevčani“ (treći poziv)

I.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za provedu Javnog natječaja za davanje u zakup
poslovnih prostora u mjestu Gradac, ex. „Kragujevčani“ (treći poziv).
II.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja iz točke I. ove Odluke imenuju se:
1. Anita Šutić, zamjenica općinskog načelnika Općine Gradac, za predsjednicu
2. Andrea Miličević, viši stručni suradnik za pravne poslove, za člana
3. Iva Vujčić, viši stručni suradnik za projekte i EU fondove, za člana
III.
Povjerenstvo za provedbu natječaja obavlja sljedeće poslove:
1. provodi postupak javnog natječaja,
2. utvrđuje koje su prijave na natječaj pravodobne i potpune,
3. utvrđuje listu ponuditelja koji ispunjavaju uvjete natječaja,
4. upućuje prijedlog općinskom načelniku o izboru najpovoljnijih ponuditelja.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.
Općinski načelnik
Općine Gradac
Matko Burić, mag.polit.
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