
 
Z A P I S N I K 

SA PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRADAC, 
ODRŽANE 26. STUDENOGA 2021. GODINE U PROSTORIJAMA OPĆINE 
GRADAC, S. RADIĆA 3, 21 330 GRADAC, S POČETKOM U 18,30 SATI. 

 

Anita Lasić, predsjednica Općinskog vijeća Općine Gradac, otvorila je petu 
sjednicu Općinskog vijeća općine Gradac, pozdravila nazočne i utvrdila da je na 
sjednici nazočan  potreban broj vijećnika za pravovaljano donošenje odluka. 

 
Nazočni:  Anita Lasić, Monika Stipić, Robert Veža, Marko Kosović, 

Milijana Veža, Maroje Miošić, Ivan Radelić, Željko Pećar, Danica Knežević  – 
vijećnici  

Odsutni: Marin Vištica, Marija Viskić, Robert Talajić (opravdano: bolest, 
posao), Branka Veža – vijećnici. 

 Ostali: Matko Burić – općinski načelnik Općine Gradac,  Ariana Sinković- 
zapisničar. 

 
 
 Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da je dnevni red dostavljen 

vijećnicima uz poziv za sjednicu, te je predložila njegovo usvajanje i isti je 
usvojen sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM 
glasom.   

 
Dnevni red:  
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac 
2. Odluka o raspisivanju javnog poziva radi pribavljanja zemljišta za sudjelovanje 
u ortaštvu ulaganjem istog u svrhu izgradnje stambenih građevina na području 
općine Gradac 
3. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac     
 

Ad.1) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za ovu 
točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ prepustila 
predlagatelju Matku Buriću, općinskom načelniku općine Gradac, koji je zahvalio 
vijećnicima na dolasku obzirom da je sjednica, koja je ciljana,  sazvana u kratkom 
roku iz razloga što je Općina Gradac Suglasnost Ministarstva graditeljstva, 
prostornog uređenja i državne imovine na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Gradac zaprimila tek u ponedjeljak, 22.11.2021. 



O važnosti današnjeg dnevnog reda najviše govori činjenica da je općinski načelnik 
osobno išao u navedeno Ministarstvo kako bi ubrzao ishođenje potrebne Suglasnosti. 
Ispričao se što današnji dnevni red ne sadrži točke usvajanje zapisnika sa prošle 
sjednice i vijećnička pitanja, iste će se odraditi na slijedećoj sjednici Općinskog 
vijeća.  Posebno je istakao  da na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13 ,65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), te članka 21. Statuta 
Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 6/18 – pročišćeni tekst, 11/20, 4/21), 
Općinsko  vijeće Općine Gradac može donijeti predloženu Odluku o donošenju 
izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac koja je sukladno Odluci 
o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradac (Službeni 
Glasnik Općine Gradac br. 4/21.) i sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i  
obrazloženja. Izmjene i dopune Prostornog plana su potrebne iz razloga što 
dosadašnji Prostorni plan Općine Gradac ne omogućava određene investicije koje 
su potrebne našem području kao što je izgradnja trgovačkog centra „Plodine“ u kome 
bi se, kako su nadležni iz Plodina napisali u pismu namjere dostavljenom Općini 
Gradac, zaposlilo oko 40 radnika, određivanja  K zone između Brista i Gradca  u 
kojem bi bili pogoni proizvodnog karaktera (stolarija). Izmjene i dopune su potrebne  
i za izgradnju POS-ovih zgrada kojima bi se poticala demografska obnova našeg 
područja, te za izgradnju vinarije  do 5 m visine van urbanog područja, odnosno za 
izgradnju vatrogasnog doma za DVD Drvenik. Predloženom Odlukom bi se također  
zaštitila naša ruralna područja koja bi se tako zadržala u svom izvornom obliku. 

Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj 

Anita Lasić je prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja općine Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 9 glasova ZA, ni 
jednim glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.   

 
Ad.2) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za 

ovu točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ 
prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je istakao da na temelju članka 35. 
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/18-
pročišćeni tekst, 94/17 - Ispravak ), članka 48. stavka 3. Zakona lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni 
tekst, 137/15 – Ispravak, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Općine 
Gradac  Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti  Odluku  o raspisivanju 
javnog poziva radi pribavljanja zemljišta za sudjelovanje u ortaštvu ulaganjem 
istog u svrhu izgradnje stambenih građevina na području općine Gradac u sklopu 
Programa poticane stanogradnje za demografsku obnovu na području općine 
Gradac. Na temelju ove Odluke općinski načelnik će donijeti Zaključak o 
kriterijima bodovanja za određivanje preuzimanja zemljišta za sudjelovanje u 



ortaštvu kao i Odluku o imenovanju Povjerenstva za razmatranje pristiglih ponuda 
iz javnog natječaja u kome će član biti i predstavnik oporbe. Navedeno 
Povjerenstvo će podnijeti Izvješće Općinskom vijeću o pristiglim ponudama, te 
prijedlog Odluke o odabiru sukladno utvrđenim kriterijima uz koji je potrebno 
priložiti i Procjembeni elaborat za zemljište. Posebno je istakao da će  darovatelj 
zemljišta u zamjenu dobiti nekretninu  i jednakoj vrijednosti zemljišta.  

Nakon opširnije uvodne napomene otvorena je rasprava u kojoj je Danica 
Knežević, vijećnica, pitala da li postoji drugi način stjecanja vlasništva nad 
zemljom, Matko Burić je odgovorio da će postojati mogućnost novčanog 
sudjelovanja u izgradnji stambenih prostora na način da se sudjelovanje vrati u 
dodatnoj nekretnini. Za riječ se javio Željko Pećar, vijećnik, koji je pitao koliko 
će iznositi cijena stana? Matko Burić je odgovorio da će otkupna cijena stana 
prema trenutnim pokazateljima iznositi cca 800 eura po m2, stanar mora živjeti 
11 godina u stanu i za to vrijeme mora plaćati najam stana 300 eura mjesečno te 
će navedeno davanje biti uračunato u otkupnu cijenu. Ortaku će se nekretnina dati 
po tržišnoj vrijednosti koju procijeni ovlašteni procjenitelj. 

Nakon završene rasprave Anita Lasić je prijedlog Odluke o raspisivanju 
javnog poziva radi pribavljanja zemljišta za sudjelovanje u ortaštvu ulaganjem 
istog u svrhu izgradnje stambenih građevina na području općine Gradac dala na 
donošenje i ista je donesena sa 9 glasova ZA, ni jednim glasom PROTIV i ni 
jednim SUZDRŽANIM glasom.   
 

 Ad.3) Uvodne napomene dala je Anita Lasić istakavši da su materijali za 
ovu točku dnevnog reda dostavljeni vijećnicima uz poziv za sjednicu te je riječ 
prepustila predlagatelju Matku Buriću koji je istakao da na temelju članka temelju 
članka 86. stavka 3.  Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 
153/13. 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 21. Statuta Općine  Gradac 
Općinsko vijeće Općine Gradac može donijeti Odluku o izradi Izmjena i dopuna 
Prostornog plana uređenja Općine Gradac kojom se pokreće postupak izrade 
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Gradac („Službeni glasnik“ 
broj 59/07, 61/07 – Ispravak, 75/09, 8/14, 6/16, 15/16-1 – pročišćeni tekst, 4/18, 
20/19 i 18/21), te se određuje pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i 
dopuna PPU-a,  razlozi donošenja Izmjena i dopuna PPU-a, obuhvat Izmjena i 
dopuna PPU-a, ocjena stanja u obuhvatu Izmjena i dopuna PPU-a, ciljeve i 
programska polazišta Izmjena i dopuna PPU-a,  popis sektorskih strategija, 
planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, 
odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,  
način pribavljanja stručnih rješenja Izmjena i dopuna PPU-a, popis javnopravnih 
tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Izmjena i 
dopuna PPU-a te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u 



izradi Izmjena i dopuna PPU-a,  planirani rok za izradu Izmjena i dopuna PPU-a, 
odnosno njegovih pojedinih faza,  izvore financiranja izrade Izmjena i dopuna 
PPU-a i druga pitanja od značaja za izradu nacrta Izmjena i dopuna PPU-a. 
Ukratko, predloženom Odlukom bi se potencijalnom investitoru omogućila 
izgradnja rehabilitacijskog centra i doma za starije i nemoćne osobe na području 
naše Općine, odnosno u Zaostrogu, što smatra potrebnim. 
Nakon uvodne napomene otvorena je rasprava. 
Obzirom da se nitko od nazočnih vijećnika nije javio za sudjelovanje u istoj Anita 
Lasić je prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
općine Gradac dala na donošenje i ista je donesena sa 9 glasova ZA,  ni jednim 
glasom PROTIV i ni jednim SUZDRŽANIM glasom.   

 
 Sjednica je završena u 19,00 sati. 
 
 Gradac, 26. studenog 2021. 
 

KLASA: 021-05/21-01/76 
URBROJ: 2147-04-21-01-1 
 
Zapisničar: Ariana Sinković 
 
 
 
         Predsjednica 
      Općinskog vijeća Općine Gradac 
          Anita Lasić 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 


