
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADAC 

SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC 

SLUŽBENI GLASNIK 

 

GODINA:  2021.                                                                                 Gradac, 9. srpnja 2021.  

 

BROJ: 09/21 

SADRŽAJ 

Općinski načelnik: 

1. Odluka o proglašenju sajmenih dana na području naselja Drvenik 

2. Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog  

   vatrogasnog društva Gradac 

Općinsko Vijeće 

1. Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Malo misto“ 

2. Odluka o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izdavač: Općina Gradac, Jedinstveni upravni odjel, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac 

 

 



 

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 

85/15, 121/16, 99/18, 25/9, 98/19, 32/20, 42/20) i članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni 

glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst, 11/20, 4/21), a sukladno zahtjevu Turističke zajednice 

mjesta Drvenik, Općinski načelnik Općine Gradac dana 9. srpnja 2021. godine donosi 

 

ODLUKU  

O proglašenju sajmenih dana na području naselja Drvenik 

 

 

Članak 1. 

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašavaju se sajmeni dani na području naselja 

Drvenik u periodu od 16.07.2021. godine do 26.8.2021. godine u svrhu održavanja 

manifestacija:  „Drvenik Craft Beer Fest“, „Sajam domaćih proizvoda“ i „Wine Expo“ 

 

Članak 2. 

(1) Sudionici sajmenih dana mogu pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, 

pića i napitaka, te mogu vršiti trgovačke djelatnosti. 

 

(2) Sudionici sajmenih dana pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu 

biti i pravne osobe, trgovci pojedinci, fizičke osobe – obrtnici koji nisu ugostitelji te udruge, uz 

obavezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja računa za pružene usluge, a 

sukladno pozitivno pravnim propisima Republike Hrvatske 

                                                                                                        

Članak 3. 

  Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u službenom glasilu Općine Gradac 

„Službeni glasnik“. 

 

                                                                                                             

 

Općinski načelnik 

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit.    

 

 

 

 

 

 

KLASA: 022-05/21-01/205 

URBROJ:2147-04-02-21-2 

Gradac, 9. srpnja 2021. godine 

 

 

 



Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19) i članka 

40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“ broj 06/18- pročišćeni tekst, 11/20, 4/21), a 

sukladno Prijedlogu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac, Općinski načelnik Općine 

Gradac dana 12. srpnja 2021. godine donosi 

 

ODLUKU  

O potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog 

društva Gradac 

 

 

I. 

Ovom Odlukom potvrđuje se Prijedlog Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac prihvaćen 

na Skupštini dobrovoljnog vatrogasnog društva održanoj 16. lipnja 2021. godine o imenovanju 

Zapovjednika i Zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac. 

II. 

Za zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac potvrđuje se Ivan Andrijašević, 

Podgrmlje 13, Gradac, a za Zamjenika zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gradac 

potvrđuje se Zoran Židić, Ribarska 10, Gradac. 

                                                                                                        

III. 

   

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u službenom glasilu Općine Gradac 

„Službeni glasnik“. 

 

                                                                                                             

 

Općinski načelnik 

                                                                                                                Matko Burić, mag.polit.    

 

 

 

 

 

 

KLASA: 022-05/21-01/218 

URBROJ:2147-04-02-21-1 

Gradac, 12. srpnja 2021. godine 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 12. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19 i 144/20) i  članka 21. Statuta Općine Gradac ( „Službeni glasnik“  pročišćeni tekst broj 

06/18, 11/20 i 04/21), a na temelju prijedloga Općinskog načelnika Općinsko vijeće na svojoj 

prvoj sjednici održanoj  dana 09. srpnja 2021. godine donosi 

   

ODLUKU O OSNIVANJU  LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU 

„MALO MISTO“ 

I. 

          U svrhu implementacije Lokalnog razvoja pod vodstvom lokalne zajednice u ribarstvu 

Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 

od 2021.-2027., Općina Gradac suglasna je sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika 

gospodarskog, civilnog i javnog sektora, a u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske 

grupe u ribarstvu, kao jedna od suosnivača uz Grad Ploče, Općinu Trpanj, Općinu Podgora i 

Grad Vrgorac. 

          Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Malo misto“, koja ima pravni oblik udruge, osniva 

se radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih razvojnih dionika ribarstvenog područja koje 

obuhvaća Lokalna  akcijska skupina u ribarstvu, a koje je funkcionalno koherentno u 

geografskom, gospodarskom i društvenom smislu, te radi izrade i provedbe Lokalne razvojne 

strategije u ribarstvu.  

II. 

          Općina Gradac sudjelovati će kao član- osnivač na Osnivačkoj skupštini Udruge Lokalne 

akcijske grupe u ribarstvu „Malo misto“. 

III. 

           Ovlašćuje se načelnik da može imenovati osobu koja će biti predstavnik Općine Gradac 

na Osnivačkoj skupštini Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Malo misto“. 

IV. 

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

Gradac „Službeni glasnik“. 

                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća 

Anita Lasić 

 

 

 

KLASA:021-05/21-01/28 

URBROJ:2147-04-01-21-1 

Gradac, 9.7.2021. godine 

 

 

 



Na temelju članka  21. Statuta općine Gradac („Službeni glasnik“, službeno glasilo općine 

Gradac br. 06/18-pročišćeni tekst, 11/20 i 04/21) Općinsko vijeće općine Gradac na  svojoj 

prvoj sjednici, održanoj 09. srpnja 2021. godine,  donijelo je 

 

 

 

 

Odluku  

o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik 

 

 

 

 

 

                                                                           I 

 

U Odbor za Statut i Poslovnik imenuju se:  

- Anita Lasić, predsjednica 

- Milijana Veža, član 

- Marko Kosović, član 

- Maroje Miošić, član 

- Robert Talajić, član 

 

 

 

          II 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku“, 

službenom glasilu općine Gradac.  

 

 

 

                   Predsjednica 

             Općinskog vijeća općine Gradac 

                 Anita Lasić 

 

 

 

Gradac, 09. srpnja  2021. 

 

KLASA: 021-05/21-01/29 

URBROJ: 2147-04-21-01-1 

 

 

Dostaviti: 

- Imenovanima 

- Pismohrana Općinskog vijeća 
 


