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

Gradac, 05. travnja 2017. BROJ: 07/17

SADRŽAJ
1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka
javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima
općine Gradac
2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje
nerazvrstanih cesta u naseljima općine Gradac
3. Odluka o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje
4. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na
području općine Gradac u 2017. godini
5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na
dijelu nerazvrstane ceste označene kao č.z. 3645/1 k.o. Drvenik
6. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na
dijelu nerazvrstane ceste označene kao č.z. 4398 k.o. Gradac
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na
dijelu nerazvrstane ceste označene kao č.z. 4325 k.o. Gradac
8. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na
dijelu nerazvrstane ceste označene kao č.z. 4134 i 4136 k.o.
Brist

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/17-03/187
URBROJ: 2147-04/17-03
Gradac, 22. ožujka 2017. godine
Na temelju Članka 8. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Gradac
(„Službeni glasnik“ broj 03/10) općinski načelnik Općine Gradac dana 22. ožujka 2017.
godine donosi
ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za održavanje
nerazvrstanih cesta u naseljima Općine Gradac
Članak 1.
Općinski načelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za
povjeravanje obavljanja komunalnih poslova asfaltiranja nerazvrstanih cesta u naseljima
Općine Gradac na temelju ugovora u sastavu:
1. Jarmila Tomić
2. Davor Andrijašević
3. Ljubomir Šarić
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke predlaže Općinskom vijeću Općine Gradac donošenje
Odluke o odabiru ponuditelja.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku,
službenom glasilu Općine Gradac.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE GRADAC
Ivan Kosović
Dostaviti:
1. Članovima Povjerenstva iz točke 2. ove Odluke
2. Pismohrana, ovdje

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/22
URBROJ: 2147-04/16-01
Gradac, 04. travnja 2017.
.
Na temelju članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“ br. 79/09, 01/13,
02/13) i prijedloga Povjerenstva za provođenje postupka pozivnog natječaja za održavanje
javne rasvjete u naseljima općine Gradac, Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj 22.
sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima općine
Gradac

I
Općinsko vijeće općine Gradac donijelo je Odluku o odabiru najpovoljnije ponude
Asfalt inženjeringa d.o.o., Dubrovačka 34, Metković, za održavanje nerazvrstanih cesta na
području općine Gradac.

II
Općinsko vijeće općine Gradac ovlašćuje općinskog načelnika općine Gradac da
zaključi Ugovor o povjeravanju poslova sa odabranim ponuditeljem iz točke I ove Odluke.

III
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednik
Općinskog vijeća općine Gradac
Branko Kosović

Dostaviti: -

Asfalt inženjering d.o.o. Metković
Pismohrana Općinskog vijeća

Na temelju članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/ i 79/07),
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i
spašavanja (NN br. 40/08 i 44/08) i članka 25. Statuta općine Gradac („Službeni
glasnik“, službeno glasilo općine gradac br. 79/09, 01713, 02/13), Općinsko
vijeće općine Gradac na svojoj 22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine
donijelo je
O D L U K U
o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje

I
Za članove Stožera za zaštitu i spašavanje imenuju se:
- Ivan Kosović, općinski načelnik općine Gradac
- Ivo Visković, zapovjednik DVD-a Gradac
- Vicko Kostanić, zapovjednik DVD-a Drvenik
- Sanja Lulić, predstavnik PUZS Split
- Željko Juratović, policija Makarska
- Ljubomir Šarić, komunalni referent općine Gradac
- Nina Pećar, zdravstvo

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u službenom
glasilu općine Gradac „Službeni glasnik“.

Klasa: 022-05/17-01/22
Urbroj: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Branko Kosović

Dostaviti:
- imenovanima
- pismohrana Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 022-05/17-01/22
Urbroj: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.
Temeljem članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju
(“NN” br. 174/04), a na prijedlog Zapovjedništva zaštite i spašavanja općine
Gradac Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj
22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donosi
SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE GRADAC U
2017. GODINI
Sukladno razmjeru opasnosti prijetnji i poslijedica nesreća, većih nesreća i
katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i
kulturnih dobara s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te
okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja
(civilna zaštita, vatrogasci, zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu
i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za
zaštitu i spašavanje u 2017. godini.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. Civilna zaštita (Zapovjedništvo zaštite i spašavanja, zapovjedništvo
civilne zaštite, povjerenici i postrojba opće namjene):
a) U suradnji sa Područnim uredom DUZS-a u Splitu izvršiti edukaciju,
osposobljavanje i uvježbavanje zapovjedništva zaštite i spašavanja i
civilne zaštite;
b) Ažurirati procjenu ugroženosti od požara i Planove zaštite od požara,
Plan djelovanja civilne zaštite općine Gradac i Plan mobilizacije –
sukladno važećim propisima;
c) Osigurati materijalno tehničke pretpostavke za rad zapovjedništva;
d) Nabaviti znakove za uzbunjivanje.
2. Vatrogastvo:

a) Iskazati potrebe za nabavom specijalističke opreme za tehničke
intervencije.
3. Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru
redovne djelatnosti:
3.1. Hrvatska gorska služba spašavanja Stanica Split-Makarska
a) Prema vlastitom planu izvršiti čišćenje i obilježavanje planinskih staza i
putova na Biokovu
3.2. Dragovoljni darivatelji krvi
a) Prema vlastitom Planu u suradnji s općinom Gradac izvršiti potrebite
pripreme za tri akcije dragovoljnog darivanja krvi kroz 2016. godinu
3.3. Komunalni pogon općine Gradac
a) Uz pomoć građevinske operative sa područja općine Gradac izvršiti
saniranje ilegalnih deponija komunalnog otpada te postaviti table
upozorenja o zabrani odlaganja komunalnog otpada na nedozvoljenim
mjestima
4. Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje:
4.1. Lovačko društvo
a) Prema vlastitom Planu aktivnosti za 2017. godinu izvršiti akciju
čišćenja zapuštenih i zaraslih putova, obilježavanje staza na Biokovu u svrhu
lakše prohodnosti i veće preglednosti.
Za sve planirane aktivnosti obuhvaćene smjernicama za organizaciju i
razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Gradac potrebno je u
proračunu općine Gradac za 2017. godinu osigurati financijska sredstva
sukladno mogućnostima i zakonskim obvezama.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Gradac
Branko Kosović

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/22
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13) i pismenog
zahtjeva Velimira Gabrića iz Drvenika, Donja vala 143, Općinsko vijeće općine Gradac na
svojoj 22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo je

Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane
ceste označene kao č.z. 3645/1 k.o. Drvenik
I
Općinsko vijeće općine Gradac odlučilo je ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi
za dio nerazvrstane ceste u Drveniku, označene kao dio č.z. 3645/1 k.o. Drvenik, a na kojem
je izgrađen dio građevine označene kao č.z. 3599/1 i 3645/1 k.o. Drvenik.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednik
Općinskog vijeća općine Gradac
Branko Kosović

Dostaviti:

- Velimir Gabrić, Drvenik, Donja vala 143
- pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/22
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13) i pismenog
zahtjeva Danila Radelića iz Gradca, Obala Bošac 20, Općinsko vijeće općine Gradac na
svojoj 22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo je

Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane
ceste označene kao 4398 k.o. Gradac
I
Općinsko vijeće općine Gradac odlučilo je ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi
za dio nerazvrstane ceste u Gradcu, označene kao dio č.z. 4398 k.o. Gradac, a na kojem je
izgrađen dio građevine označene kao č.zgr. 2968, 2969, 4398 i 4405/1 k.o. Gradac.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednik
Općinskog vijeća općine Gradac
Branko Kosović

Dostaviti:

- Danilo Radelić, Gradac, Grma 42
- pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/22
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13) i pismenog
zahtjeva Kristijana Mirko iz Gradca, Grma 42, Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj
22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo je

Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane
ceste označene kao 4325 k.o. Gradac
I
Općinsko vijeće općine Gradac odlučilo je ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi
za dio nerazvrstane ceste u Gradcu, označene kao dio č.z. 4325 k.o. Gradac, a na kojem je
izgrađen dio građevine označene kao č.zgr. 87/1, 87/2, č.z. 1267, 1229/1, 1229/2 i 4325 k.o.
Gradac.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednik
Općinskog vijeća općine Gradac
Branko Kosović

Dostaviti:

- Kristijan Mirko, Gradac, Grma 42
- pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRADAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 022-05/17-01/22
URBROJ: 2147-04/17-01
Gradac, 04. travnja 2017.

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o cestama, članka 25. Statuta općine Gradac
(„Službeni glasnik“, službeno glasilo općine Gradac br. 79/09, 01/13, 02/13) i pismenog
zahtjeva Marušića iz Brista, Pakline 67, Općinsko vijeće općine Gradac na svojoj
22. sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijelo je

Odluku
o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi na dijelu nerazvrstane
ceste označene kao 4134 i 4136 k.o. Brist
I
Općinsko vijeće općine Gradac odlučilo je ukinuti status javnog dobra u općoj uporabi
za dio nerazvrstane ceste u Bristu, označene kao dio č.z. 4134 i 4136 k.o. Brist, a na kojem je
izgrađen dio građevine označene kao č.zgr. 163, 164/1, 164/2, 166/1, 165, 169/2, 170,
č.zemlje 4134, 4136 i 4158/2 k.o. Brist.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“,
službenom glasilu općine Gradac.

Predsjednik
Općinskog vijeća općine Gradac
Branko Kosović

Dostaviti:

- Gordan Marušić, Pakline 67, Brist
- pismohrana Općinskog vijeća općine Gradac

