
 

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, 24. travnja 2019.    BROJ: 08/19 

 

 

 

S  A  D  R  Ž  A  J  
 

1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan 

uređenja poslovne zone unutar građevinskog područja 

naselja – K2, K3, Drvenik 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 

načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa 

napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim 

životinjama 

3. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih 

odbora na području općine Gradac 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i 

načinu korištenja parkirališta na području Općine Gradac 

 

 

 

 

  

 

 



 
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:022-05/19-03/184 

URBROJ:2147-04/19-03 

Gradac, 18. travnja 2019. godine 

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj 80/13,153/13, 

78/15, 12/18,118/18), članka 23. stavka 1. i 2.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana 

i programa na okoliš („Narodne Novine“ broj 03/17),članka 40. Statuta Općine Gradac 

(„Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18-pročišćeni tekst), nakon 

provedbenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, općinski 

načelnik Općine Gradac dana 20. ožujka 2019. godine donosi 

 
ODLUKU  

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  

Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog područja naselja – 

K2, K3, Drvenik 

I. 
Načelnik općine Gradac  dana 15. siječnja 2019. donio je Odluku o provedbi postupka 

ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja 

poslovne zone unutar građevinskog naselja – K2, K3 Drvenik, prema kojoj je Jedinstveni 

upravni odjel Općine Gradac proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za  Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog 

naselja – K2, K3 Drvenik. 

II. 

Razlozi za pokretanje izrade planova utvrđeni Odlukom o izradi Plana („Službeni  glasnik“ 

broj 18/18)  su:  

• Pokretanje izrade Plana je uređenje prostora gospodarske namjene unutar 

građevinskogpodručja naselja. Unutar zone planira se gradnja vatrogasnog doma i 

trgovačkih sadržaja. 

                                                            III. 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Jedinstveni upravni odjel Općine 

Gradac zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u 

Prilogu I. ove Odluke. U tablici koja slijedi navedena su sva mišljenja i očitovanja koja su 

zaprimljena. 

 

Javnopravno tijelo Klasa/ Urbroj/ datum Mišljenje/očitovanje 

MINISTARTSVO 

KULTURE, 

Uprava za zaštitu kulturne 

baštine, konzervatorski odjel  

u Splitu, Porinova 1,  

21000 Split 

KLASA: 612-08/12-

10/0447 

URBROJ:532-04-02-

15/14-19-17, 07.02.2019 

Nije potrebno provesti 

stratešku procjenu 



 

 

MINISTARSTVO ZAŠTITIE 

OKOLIŠA I ENERGETIKE, 

Radnička cesta 80, 10000 

Zagreb 

 

/ / 

HRVATSKE VODE, 

Vodnogospodarski odjel za 

vodno područje dalmatinskih 

slivova, Vukovarska 35, 

21000 Split 

 

KLASA:351-03/19-

01/0000033 

URBROJ: 374-24-1-19-2, 

07.03.2019. g. 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

VODOVOD d.o.o., Obala 

Kralja Tomislava 16/1, 21300 

Makarska 

 

/ / 

 

HRVATKE CESTE, 

Ispostava Split, R. Boškovića 

22, 21000 Split 

 

KLASA:350-02/18-01/267 

URBROJ: 345-200-210-

211/517-19-03, 

19.02.2019, 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene 

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA 

CESTE, R. Boškovića 22, 

21000 Split 

/ / 

HEP-OPERATOR 

DISTRIBUCIJSKOG 

SUSTAVA, 

ELEKTRODALMACIJA  

Split; Pogon Makarska, 21300 

Makarska 

 

/ / 

HOPS, OPERATOR 

PRIJENOSNOG  

SUSTAVA d.o.o., prijenosno 

Područje Split, Kneza Lj.  

Posavskog 5, 21000 Split 

 

/ / 

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA 

POŠTU I 

ELEKTRIČNE 

KOMUNIKACIJE, Ulica 

Roberta Frangeša Mihanovića 

9, 10110 Zagreb 

 

/ / 

MUP –Policijska uprava 

Splitsko-dalmatinska, Sektor 

upravnih, inspekcijskih i 

Broj:511-12-21-1487/2-

2019-H.D. 

URBROJ: 05.02.2019, 

Nije potrebno provesti 

postupak strateške procjene ali 

se moraju primjenjivati 



poslova civilne zaštite, Trg 

Hrvatske bratske zajednice 9, 

21000 Split 

odgovarajuće, propisane mjere 

zaštite od požara 

DRŽAVNA UPRAVA ZA 

ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, 

Područni ured Split, Odjel za 

zaštitu i spašavanje, Moliških 

hrvata 1, 21000 Split 

/ / 

 

MINISTARSTVO 

DRŽAVNE IMOVINE, Ulica 

Ivana Dežmana 10, 10000 

Zagreb 

/ ./ 

 

 

IV. 

Temeljem navedenih mišljenja i očitovanja, konstatira se sljedeće. U tablici iz prethodne 

točke vidljivo je da su sva javnopravna tijela koja su se javila dala mišljenje da nije 

potrebno provesti postupak strateške procjene. 

 

Zatraženo je mišljenje o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja 

na okoliš od strane Splitsko-dalmatinske županije koja je ocjenila da Općina Gradac 

postupak ocjene o ptrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja 

unutar građevinskog područja naselja K2, K3, Drvenik provela sukladno odredbama Zakona 

o zaštiti okoliša i Uredbe.  

 

Isto tako je utvrđeno da je prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti 

stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja poslovne zone unutar 

građevinskog naselja K2,K3, Drvenik usklađen s člankom 31., stavkom 4. Uredbe, odnosno 

da sadrži osnovne podatke o predmetnom UPU te obrazloženje razloga zbog kojih je 

utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III. 

Citirane Uredbe.  

 

Iz navedenog u ovoj točki, zaključeno je da Urbanistički plan uređenja poslovne zone 

unutar građevinskog naselja – K2, K3 Drvenik neće imati značajan utjecaj na okoliš te se 

utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za  Urbanistički 

plan uređenja poslovne zone unutar građevinskog naselja – K2, K3 Drvenik. 

V. 

Jedinstveni Upravni odjel Općine Gradac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost 

sukladno Odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18,118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i 

zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) kojima se 

uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša. 

VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u Službenom glasniku, 

službenom glasilu Općine Gradac.  

 

Općinski načelnik 

Općine Gradac 

                 Matko Burić, mag.polit 



 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:022-05/19-01/19 

URBROJ: 2147-04/19-01 

Gradac,  23 . travnja 2019.godine  

 

 Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o 

zaštiti životinja ( „Narodne novine“ broj 102/17) i članka 21. Statuta Općine Gradac 

(„Službeni glasnik“ broj 06/18-pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj 

devetnaestoj sjednici održanoj 23. travnja 2019. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu 

postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 

 

Članak 1. 

 U odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i na načinu postupanja s 

napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik“ broj 26/17) 

dosadašnji članak 15. mijenja se i glasi: 

  » Izvođenje opasnog psa na javne površine dopušteno je jedino s brnjicom i na 

povodcu, od strane vlasnika i u skladu s komunalnim odredbama o uvjetima i načinu držanja 

pasa. « 

 

Članak 2.  

 Članak 17. mijenja se i glasi:  

 » Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost 

bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo. « 

 

Članak 3.  

 Članak 18. mijenja se i glasi:  

 » Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca. « 

 

Članak 4. 

 Članak 19. briše se.  

Članak 5. 

 Dosadašnji članak 26. postaje članak 25. mijenja se i glasi:    

 » Korištenje životinja pri snimanju filmova i televizijskih emisija te za izložbe, smotre, 

natjecanje životinja, predstave i u druge svrhe s ciljem predstavljanja životinja može se 

obavljati nakon što nadležni veterinarski inspektor izda suglasnost. « 

 

Članak 6.  

 U članku 30. stavku 3. brišu se  sljedeći podstavci;  

 8., 9., 12., 13., 20., 21., 22., 23., 24., 26. i 27.  

 Dosadašnji  podstavci 10. i 11. postaju podstavci 8. i 9, dok dosadašnji podstavci 14., 

15., 16., 17., 18.,  i 19 postaju podstavci 10., 11., 12., 13., 14., 15. 



 Dosadašnji podstavak 16. koji je postao podstavak 12. mijenja se i glasi:  

 » Psa izvodi na javne površine gdje to ovom odlukom nije dopušteno te ukoliko pas 

nije na povodcu i po nadzorom posjednika. « 

 Dosadašnji podstavak 25. postaje podstavak 16. 

 

Članak 7.  

 Članak 31. briše se  kao i pripadajući Popis opasnih i potencijalno opasnih životinjskih 

vrsta (Prilog 2.).  

 Dosadašnji članci 32. i 33. postaju članci 30. i 31.  

 

Članak 8. 

 Ostale odredbe citirane Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.  

 

Članak 9. 

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

službenom glasilu Općine Gradac.  

 

 

 

                                                                                                        Predsjednica 

Općinskog vijeća Općine Gradac 

                                                                                                                     Monika Stipić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
REPUBLIKA HRVATSKA  

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA  

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE  

KLASA: 022-05/19-01/19 

URBROJ: 2147-04/19-01  

Gradac, 23. travnja 2019. godine 

 

Na temelju članaka 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 21. i 55.  Statuta Općine Gradac 

(„Službeni glasnik“, službeno glasilo Općine Gradac broj 06/18- pročišćeni tekst) i 

članka 6. Odluke o osnivanju mjesnih odbora na području Općine Gradac i izbora 

članova Vijeća mjesnih odbora („Službeni glasnik“ 06/14) općinsko vijeće Općine 

Gradac na svojoj 19. sjednici održanoj 23. travnja 2019. godine donosi 

 

ODLUKU  

o  raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora  

na području Općine Gradac 

 

Članak 1.  

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradac i to 

kako slijedi:  

1. mjesni odbor Gradac -   7 članova vijeća 

2. mjesni odbor Brist -       5 članova vijeća 

3. mjesni odbor Podaca -   5 članova vijeća 

4. mjesni odbor Zaostrog - 5 članova vijeća 

5. mjesni odbor Drvenik  -  5 članova vijeća 

 

Članak 2.  

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 26. svibnja 2019. godine u vremenu od 

7:00 do 19:00 sati.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u službenom glasilu Općine 

Gradac „Službeni glasnik“. 

 

        Predsjednica  

Općinskog vijeća Općine Gradac 

                                                                           Monika Stipić 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:022-05/19-01/19 

URBROJ: 2147-04/19-01 

Gradac,  23 . travnja 2019.godine  

 

 Na temelju članka 5.stavka 1. točke 6. i stavka  11. 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 

06/18-pročišćeni tekst) općinsko vijeće Općine Gradac na svojoj devetnaestoj sjednici 

održanoj 23. travnja 2019. 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“ broj 11/18,15/18) u članku 1. podstavku 1. točka 3. briše se.  

 U podstavku 2. dodaje se točka 29. koja glasi:  

» - parking mjesta u ulici Konopljike u Gradcu, broj parking mjesta: 21 « 

 

Članak 2.  

 Ostale odredbe citirane Odluke ostaju na snazi nepromijenjene.  

 

Članak 9. 

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

službenom glasilu Općine Gradac.  

 

 

 

 

                                                                                                        Predsjednica 

Općinskog vijeća Općine Gradac 

                                                                                                                     Monika Stipić 

 


