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OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 061-01/14-01/02
URBROJ: 2198/31-01-14-1
GRAČAC, 19. ožujka 2014. g.
Na temelju čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni
glasnik Zadarske županije» 11/13), općinska načelnica Općine
Gračac donosi
PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU
UČENIKA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način
provedbe
nagrađivanja
najuspješnijih
učenika
osnovnih
i
srednjih škola s prebivalištem na području Općine Gračac.
Članak 2.
Nagrade najuspješnijim učenicima dodjeljuju se svake
godine prigodom Dana Općine Gračac ili iznimno, nekom drugom
svečanom prigodom
Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko
se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim
mogućnostima, donosi općinski načelnik.
Prije donošenja odluke o nagrađivanju, a u svrhu izbora
kandidata, općinski načelnik upućuje javni poziv, koji se
objavljuje na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac te
na oglasnoj ploči Općine Gračac, s uputom o uvjetima i
dokumentaciji te rokom za podnošenje prijava.
Članak 3.
Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za
nagrade je prebivalište na području Općine Gračac, bez obzira
na mjesto školovanja.
Članak 4.
Za učenike osnovne škole svake godine dodjeljuje se
nagrada 1 učeniku, a prijedlog za najuspješnijeg učenika
podnosi ravnatelj osnovne škole.
Uz obrazloženi prijedlog iz stavka 1. ovog članka, prilaže
se uvjerenje o prebivalištu učenika.
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Članak 5.
Za učenike srednjih škola svake godine dodjeljuju se
nagrade za 3 učenika, a za nagrade se kao kandidati
prijavljuju sami učenici.
Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac,
učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu
nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
- prosjek ocjena u prethodno završenoj godini obrazovanja
najmanje 4,80 te
- osvojeno najmanje jedno od prva tri mjesta na županijskim
natjecanjima.
Uz obrazloženu prijavu na dodjelu nagrade učenicima
srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:
1. uvjerenje o prebivalištu učenika
2. preslik svjedodžbe prethodno završene godine obrazovanja
3. preslik dokaza o osvojenom najmanje jednom od prva tri
mjesta na županijskim natjecanjima.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Gračac“.

OPĆINSKA NAČELNICA:
Nataša Turbić, prof.
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OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 325-01/13-01/06
URBROJ: 2198/31-01-14-5
GRAČAC, 2. travnja 2014. g.
Temeljem članka čl. 48. st.1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01,
60/01, 129/2005, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12)
te čl. 47. st. 3. podstavka 11. Statuta Općine Gračac
(„Službeni
glasnik
Zadarske
Županije“
11/13),
općinska
načelnica Općine Gračac donosi
Odluku o imenovanju
predstavnika Općine Gračac
u skupštini društva GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Članak 1.
Ovom Odlukom za predstavnika Općine Gračac kao jedinog
člana društva GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom
odgovornošću za djelatnosti
javne vodoopskrbe i javne
odvodnje, u Skupštini društva GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA
društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, imenuje se:
1. Nataša Turbić, Gračac,
OIB: 15972183919

Hrvatske

bratske

zajednice

67,

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Gračac
u roku od 8 dana od dana donošenja te objaviti u «Službenom
glasniku Općine Gračac».
OPĆINSKA NAČELNICA:
Nataša Turbić, prof.
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OPĆINSKA NAČELNICA
KLASA: 061-01/14-01/02
URBROJ: 2198/31-01-14-12
GRAČAC, 17. travnja 2014. g.
Na temelju čl. 2. Pravilnika o nagrađivanju učenika te čl.
47.
Statuta
Općine
Gračac
(«Službeni
glasnik
Zadarske
županije»
11/13),
a
po
provedenom
Javnom
pozivu
za
prikupljanje prijedloga i prijava za nagrađivanje učenika,
općinska načelnica Općine Gračac donosi
Odluku
o dodjeli nagrada najuspješnijim učenicima
Članak 1.
Prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja 2014. godine
dodjeljuju se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem
na području Općine Gračac, a to su:
U kategoriji učenika osnovne škole:
1. Mijo Bojić
U kategoriji učenika srednjih škola 2014. godine iznimno
se, zbog izvanrednog izjednačenog uspjeha učenica, dodjeljuju
četiri nagrade, a nagrađuju se:
1. Una Rastović
2. Nikol Jović
3. Emilija Krivošija
4. Marija Šulentić
Članak 2.
Učenici iz čl. 1. ove Odluke bit će nagrađeni prigodnim
poklonima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKA NAČELNICA:
Nataša Turbić, prof.
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Općinsko vijeće
KLASA: 363-05/13-01/02
URBROJ: 2198/31-02-14-5
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/2005,
109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 ) i članka
32.
Statuta
Općine
Gračac
(„Službeni
glasnik
Zadarske
županije“ 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 7.
sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi:
O D L U K U
o izmjeni i dopuni
Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Članak 1.
Čl. 1. Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC
ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti („Službeni glasnik
Zadarske županije“ 11/13) dopunjava se na način da se točka na
kraju teksta članka briše te dodaje tekst: „i obavljanja
djelatnosti upravljanja nekretnina u smislu upravitelja i
prinudnog upravitelja u skladu s odredbama Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,
38/09, 153/09, 143/12).
Članak 2.
U skladu s odredbama čl. 1. ove Odluke izvršit će se
potrebne izmjene osnivačkog akta te ostalih akata GRAČAC
ČISTOĆA d.o.o.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom
glasniku Općine Gračac“.
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
KLASA: 080-02/14-01/01
URBROJ: 2198/31-02-14-2
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
te članka 49. st. 1. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik
Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na
svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014. g. donosi
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu
općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje srpanj- prosinac 2013. g.
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje srpanj- prosinac 2013. g.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmim danom od dana objave u
«Službenom glasniku Općine Gračac».
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
Klasa: 363-01/12-01/11
Ur.broj: 2198/31-02-14-3
Gračac, 16. travnja 2014. godine
Na temelju članaka 32. Statuta Općine Gračac („Službeni
glasnik Zadarske županije“ br. 11/13) i članka 16. Uredbe o
uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (NN 9/11,
56/11)
te
Sporazuma
Ministarstva
Regionalnog
razvoja,
Šumarstva i vodnoga gospodarstva i Općine Gračac Klasa: 94002/08-03/20, Ur.broj: 538-06-02-08-1 od 27. kolovoza 2008.
godine, Općinsko vijeće Općine Gračac na 7. sjednici održanoj
dana 16. travnja 2014. godine donosi sljedeće
IZVJEŠĆE
o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske
kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području Općine Gračac u 2013. godini
I
Na temelju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske
kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Gračac
u 2013. godini i Izmjene i dopune programa utroška sredstava
od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području Općine Gračac u 2013. godini te Proračuna Općine
Gračac za 2013. godinu u kojem je iskazan plan prihoda od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području posebne državne skrbi u 2013. godini („Službeni
glasnik Zadarske županije 19/12“), planiran je za 2013. god. s
osnove navedenog prihoda, na poziciji 7211, prihod u iznosu od
149.000,00. kuna, a realiziran je i u Proračun Općine Gračac
uplaćen iznos od 124.745,29 kn.
II
Uplaćena sredstva iz točke 1. ovog Izvješća mogu se koristiti
za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture, stambeno
zbrinjavanje,
izgradnju
socijalnih
stanova
te
podizanje
standarda stambenog fonda.
Prihod ostvaren u iznosu od 124.745,29 kn namjenski utrošen
u Proračunom za 2013. godinu predviđene projekte na slijedeći
način:
-

Kapitalni projekt A01 0600 K100012 „Osnivanje trgovačkog
društva“ na poziciji rashoda R081-3 konto 3862 Kapitalne
pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te
trgovačkim društvima 80.000,00 kn, financiran je u
potpunosti od naplaćenih prihoda od prodaje stanova u
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-

-

-

-

periodu od 01.01.2013.-.31.12.2013. u iznosu od
67.000,00 kn. Aktivnost je u potpunosti provedena.
Aktivnost A01 0600 A100010 „Sanacija krovova stambenih
zgrada“ na poziciji rashoda R083 5.000,00 kn, nije
provedena u 2013, odnosno realizacija projekta iznosi
0,00 kuna.
Aktivnost A01 0600 A100012 „Izrada glavnog projekta
obnove fasada stambenih zgrada“ na poziciji rashoda R0831 54.000,00 kn, provedena je u potpunosti u 2013.
godini. Plaćanje je izvršeno u potpunosti u iznosu od
53.750,00 kuna, a aktivnost je u potpunosti provedena.
Kapitalni projekt A01 0500 K100001 „Sanacija odlagališta
komunalnog otpada Stražbenica“ na poziciji rashoda R071,
10.000,00 kn, proveden je u potpunosti u 2013. godini.
Realizacija je u Proračunu knjižena na Održavanje
odlagališta komunalnog otpada na poziciji R080 te je
plaćena iz prihoda komunalne naknade, a iz prihoda od
prodaje stanova 0,00 kuna.
Dio prihoda od prodaje stanova u iznosu od 3.995,29 kuna
je utrošen u osnivanje novog trgovačkog društva u 100 %
udjelu Općine Gračac Gračac Čistoća d.o.o. kao polog
temeljnog kapitala u iznosu od 20,000,00 kuna.
Ukupna realizacija prihoda od prodaje stanova iznosi
124.745,29 kuna

III
Ovo Izvješće stupa na snagu osmim
„Službenom glasniku Općine Gračac“.

danom

od

objave

u

PREDSJEDNICA
Katarina Pleša Jakovljević

Službeni glasnik Općine Gračac

Str. 8

„Službeni glasnik Općine Gračac“
broj 3
28. travnja 2014. godine
Godina: II

Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/12-01/10
URBROJ: 2198/31-02-14-4
U Gračacu, 16. travnja 2014. g.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni
glasnik Zadarske županije» 11/13), na 7. sjednici održanoj 16.
travnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine Gračac donosi

Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu, općinske načelnice Općine Gračac.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan
«Službenom glasniku Općine Gračac».

nakon

objave

u

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
KLASA: 361-02/12-01/08
URBROJ: 2198/31-02-14-4
U Gračacu, 16. travnja 2014. g.
Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni
glasnik Zadarske županije» 11/13), na 7. sjednici održanoj 16.
travnja 2014. godine Općinsko vijeće Općine Gračac donosi
Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2013. godinu
I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu, općinske načelnice Općine Gračac.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu dan
«Službenom glasniku Općine Gračac».

nakon

objave

u

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
Općine Gračac
KLASA: 061-01/14-01/03
URBROJ: 2198/31-02-14-6
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Temeljem čl. 8. i 32. Statuta Općine Gračac („Službeni
glasnik Zadarske županije“ 11/13) te čl. 14. Odluke o javnim
priznanjima Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“
2/14), Općinsko vijeće Općine Gračac na 7. sjednici održanoj
16. travnja 2014. godine donosi
ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA
GODIŠNJE NAGRADE OPĆINE GRAČAC
U 2014. GODINI
Članak 1.
Javno priznanje „Godišnja nagrada Općine Gračac“ u 2014.
godini dodjeljuje se Slavici Miličić iz Gračaca, Hrvatskog
proljeća 1, za doprinos i postignuća koja su od osobitog
značenja za Općinu Gračac, posebno na području osnaživanja
položaja žena u zajednici.
Članak 2.
Priznanje iz čl. 1. ove Odluke u obliku tiskanog priznanja
te prigodnog poklona u naravi dobitnici će biti uručeno na
svečanoj sjednici prigodom Dana Općine Gračac 23. travnja
2014. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se
u „Službenom glasniku Općine Gračac“.
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 340-03/14-01/07
URBROJ: 2198/31-02-14-1
GRAČAC, 16. travnja 2014. g.

Na temelju članka 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj
84/11, 22/13, 54/13, 148/13) i članka 32. Statuta Općine
Gračac (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 11/13),
Općinsko vijeće Općine Gračac, na 7. sjednici, održanoj 16.
travnja 2014. godine donijelo je
ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području Općine

Gračac

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, građenje,
rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području
Općine Gračac (u daljnjem tekstu: Općina), kontrola i nadzor
nad izvođenjem radova na nerazvrstanim cestama te mjere za
zaštitu nerazvrstanih cesta.
Članak 2.
Pojedini izrazi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:
- »nerazvrstana cesta« je cesta na području Općine
koja se
koristi za promet vozilima, koju svatko može slobodno
koristiti na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se
uređuju ceste, drugim propisima i ovom Odlukom, a koja nije
razvrstana kao javna cesta,
- »raskrižje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini
ili na različitim razinama križaju dvije ili više cesta ili na
kojoj se više cesta spaja u širu prometnu površinu,
- »križanje« je prometna površina na kojoj se u istoj razini
ili u različitim razinama križaju cesta i druga prometna
infrastruktura,
- »redovito održavanje« nerazvrstane ceste čini skup mjera i
radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine ili
cijele godine uključujući i sve objekte i instalacije, sa
svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti ceste i
sigurnosti prometa na njoj,
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- »izvanredno održavanje« nerazvrstane ceste su povremeni
radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja
pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata
ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i
cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa,
- »prekomjerna uporaba« nerazvrstane ceste je privremeno ili
trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na
cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica
eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske
proizvodnje,
izvođenja
građevinskih
radova
i
sličnih
djelatnosti,
- dimenzije
opterećenja.

ili

ukupnu

masu,

odnosno

propisana

osovinska

Članak 3.
Nerazvrstana cesta na području Općine
uporabi u vlasništvu Općine .

je javno dobro u općoj

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine
čine: ulice,
seoske ceste, seoski i poljski putevi i ceste koje spajaju dva
naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge
nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija
promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta ili se u
javnim registrima (katastar, zemljišne knjige) vode kao javno
dobro putevi i ceste.
Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno
odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i
ne oštećuje cestu.
Ulicom, u smislu ove odluke, smatra se izgrađena cestovna
površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.
Seoskom cestom ili putom, u smislu ove odluke, smatra se
izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili
više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana
u javnu cestu.
Poljski
put
je
površina
koja
se
koristi
za
pristup
poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem
broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.
Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove
Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta,
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pristupne ceste do stambenih, poslovnih, gospodarskih i drugih
građevina što se koriste za javni promet i slično.
Članak 4.
Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine
niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava
služnosti i prava građenja radi građenje građevina sukladno
odluci Općinskog načelnika Općine Gračac (u daljnjem tekstu:
načelnik), pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i
održavanje nerazvrstane ceste.
Dio nerazvrstane ceste namijenjen pješacima (nogostup i
slično) može se dati u zakup sukladno općem aktu o davanju u
zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine
za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta, ako se time ne ometa odvijanje prometa, sigurnost
kretanja pješaka i održavanje nerazvrstane ceste.
Nekretninu koja je izvlaštenjem, pravnim poslom ili na drugi
način postala vlasništvo Općine, a lokacijskom dozvolom je
predviđena za građenje nerazvrstane ceste, Općina ne može
otuđiti.
Članak 5.
Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste
na području Općine ili njezinog
dijela može joj se ukinuti
upotrebi, a nekretnina kojoj
vlasništvu Općine .

status javnog dobra u općoj
prestaje taj status ostaje u

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
nerazvrstane ceste ili njezinog dijela donosi Općinsko vijeće
Općine Gračac.
Članak 6.
Nerazvrstanu cestu čine:
- cestovna građevina (donji stroj, kolnička konstrukcija,
sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste,
drenaže, most, propust, tunel, galerija, potporni i obložni
zid ), nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge
površine
na
pripadajućem
zemljištu
(zelene
površine,
ugibališta,
parkirališta,
okretišta,
stajališta
javnog
prijevoza i slično),
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- građevna čestica, odnosno cestovno zemljište u površini koju
čine površina zemljišta na kojoj prema projektu treba
izgraditi ili je izgrađena cestovna građevina, površina
zemljišnog pojasa te površina zemljišta na kojima su prema
projektu ceste izgrađene ili se trebaju izgraditi građevine za
potrebe održavanja ceste i pružanja usluga vozačima i
putnicima (objekti za održavanje cesta, upravljanje i nadzor
prometa, benzinske postaje, servisi i drugo),
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano
održavanje ceste prema projektu ceste,
- prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i
oprema za upravljanje i nadzor prometa,
- javna rasvjeta u funkciji nerazvrstane ceste i oprema ceste
(odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za naplatu parkiranja i
slično).
Članak 7.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na
održavanje i zaštitu drugih javno prometnih površina na
području Općine .
Javno prometne površine, u smislu stavka 1. ovoga članka,
jesu: pješačka zona, pješačka staza, trg, javno stubište i
druge javno prometne površine u suglasju sa odlukom kojom se
uređuje komunalni red.
II. UPRAVLJANJE NERAZVRSTANIM CESTAMA
Članak 8.
Općina, Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel)
upravlja nerazvrstanim cestama.
Odjel vodi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama u
suglasju sa podzakonskim propisom kojim se uređuje sadržaj i
način vođenja jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim
cestama.
Registar nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove Odluke koji
se ne objavljuje.
Općina, Odjel obavlja i poslove knjigovodstvenog evidentiranja
nerazvrstanih cesta kao imovine Općine
te poslove u svezi
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stjecanja stvarnih prava na
služnosti i prava građenja).

nerazvrstanim

cestama

(prava

Općina, Odjel tijekom svake kalendarske godine obavlja i
poslove donošenja rješenja o postavljanju okomite, vodoravne i
svjetlosne signalizacije za koje nije potrebno rješenje o
građenju,
a
na
temelju
Programa
održavanja
komunalne
infrastrukture za istu kalenadrsku godinu. Odjel prema
godišnjim potrebama utvrđenima na temelju zahtjeva i sugestija
nadležne policijske uprave i komunalnog redara Općine Gračac
donosi za svaki objekt cestovne signalizacije rješenje o
postavljanju. Na temelju rješenja nalog za postavljanje daje
se pravnoj ili fizičkoj osobi kojoj je povjereno obavljanje
održavanja nerazvrstanih cesta, o trošku pravne ili fizičke
osobe iz stavka 1. Ovog članka. Materijal i dijelove potrebne
za radove održavanja osigurava pravna ili fizička osoba kojoj
je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstanih cesta.
Članak 9.
Poslovi upravljanja nerazvrstanim cestama, u smislu ove
Odluke, razumijevaju naročito:
- građenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta,
- održavanje nerazvrstanih cesta,
- evidentiranje nerazvrstanih cesta kod nadležnog ureda za
katastar i upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige.
1. Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
Članak 10.
Poslovi
građenja
i
razumijevaju naročito:

rekonstrukcije

nerazvrstanih

cesta

- pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te
njihovu stručnu ocjenu,
- ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
- ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i
prometne signalizacije,
- ishođenje akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i
uporaba građevine sukladno propisima,
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ustupanje
infrastrukture,

radova

izmještanja

komunalne

i

druge

- ustupanje geodetskih radova,
- ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
- ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane
ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje
i održavanje,
- investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
- ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete
kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti
prometa.
Članak 11.
Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se
sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće, a na
temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih
planova
Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg je
dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste te za
građenje
odnosno
rekonstrukciju
komunalnih
i
drugih
instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Odjel uz
prethodno
pribavljeno
mišljenje
Ministarstva
unutarnjih
poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka.
Članak 12.
Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste
predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih
instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste,
tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i
uređaje.
Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja
ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovoga
članka, snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i
uređaja.
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2. Održavanje nerazvrstanih cesta
Članak 13.
Poslove održavanja nerazvrstanih cesta obavlja pravna odnosno
fizička osobe kojoj je to povjereno ugovorom u suglasju s
propisima
prema
godišnjem
programu
kojim
se
utvrđuje
održavanje komunalne infrastrukture, u suglasju sa zakonom
kojim se uređuje komunalno gospodarstvo.
Iznimno od
održavanju:

odredbe

stavka

1.

ovoga

članka,

radove

na

- zelenih površina,
- zatvorenog sustava za odvodnju atmosferskih voda sa
nerazvrstane ceste koji je dio mjesne kanalizacijske ili
kanalske mreže,
- javne rasvjete,
obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno
ugovorom u suglasju sa propisima.
Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih
ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu
građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih
instalacija i uređaja.
Članak 14.
Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju naročito:
- planiranje održavanja i mjere za zaštitu nerazvrstanih cesta
i prometa na njima,
- redovito i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta,
ustupanje
radova
nerazvrstanih cesta,

redovitog

i

izvanrednog

održavanja

- stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i
izvedenih radova na održavanju nerazvrstanih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće
ugrađenih
materijala
i
izvedenih
radova
na
održavanju
nerazvrstanih cesta.
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Članak 15.
Građenje
ili
rekonstrukcija
priključka
ili
prilaza
na
nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na
temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima
te suglasnosti Općine .
Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javnoprometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj
nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina
s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu
cestu ili javno-prometnu površinu.
Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih
cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom
i prilazom.
Atmosferske vode ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu
ili javno-prometnu površinu.
Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.
Članak 16.
Poslovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta razumijevaju
naročito:
- ophodnju,
- redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- stručni pregled stanja cestovnih objekata,
- obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i
kolničke konstrukcije većeg opsega,
- obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije
većeg opsega,
- mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije
izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te
nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
- mjestimične popravke dijelova cestovne građevine ( propust,
galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),
- čišćenje i uklanjanje
nerazvrstane ceste,
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- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog
atmosfersku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,

sustava

za

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
- uklanjanje nepoželjne vegetacije (košnja trave, uklanjanje
granja, grmlja i dugog raslinja iz profila ceste),
- uređenje bankina i bermi,
- popravak, zamjena i
signalizacije i opreme,

obnova

vertikalne

i

horizontalne

- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa
i
privremene
regulacije
prometa
nastalih
uslijed
nepredvidljivih okolnosti,
- osiguranje prohodnosti
tekstu: zimska služba).

u

zimskim

uvjetima

(u

daljnjem

Članak 17.
Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih
mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem
roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometnotehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.
Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom
materijala iz stavka 1. ovoga članka, nerazvrstana cesta mora
se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu
uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovoga članka.
Članak 18.
Zimska
služba
obuhvaća
prohodnosti
nerazvrstane
prometa.

radove
ceste

neophodne
za
te
sigurnosti

održavanje
odvijanja

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom
kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje
vozila uz upotrebu zimske opreme.
Članak 19.
Radi provedbe zimske službe, načelnik donosi Operativni
program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, od
15. studenoga tekuće godine do 15. travnja naredne godine (u
daljnjem tekstu: Operativni program).
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Članak 20.
Operativni program iz članka 19. ove Odluke naročito sadrži:
- izvršitelje zimske službe,
- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za
posipavanje i njihov razmještaj,
- redoslijed i prioritet izvođenja radova,
- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,
- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,
- procjenu troškova zimske službe.
Članak 21.
Pod radovima održavanja nerazvrstane ceste u zimskim uvjetima
razumijevaju se naročito:
- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,
- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje,
čišćenje
snijega
signalizacije,

s

kolnika,

nogostupa

i

prometne

- uklanjanje posutog pijeska,
- osiguravanje odvodnje kolnika,
- uklanjanje vozila s kolnika,
- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima
posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane
ceste.
Članak 22.
Poslovi
izvanrednog
razumijevaju naročito:

održavanja

nerazvrstanih

cesta

- sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
- zamjenu i veći popravak dijelova
propust, galerija, pasaž, tunel),
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- poboljšanje sustava za odvodnju atmosferske vode,
- ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina
od erozije,
- korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa
svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne
moći,
- dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se
mijenja osnova postojeće regulacije prometa.
Poslovi izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta mogu
izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta.

se

III. MJERE ZA ZAŠTITU NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH
POVRŠINA
Članak 23.
Nerazvrstane ceste mogu se koristiti samo za promet vozilima,
a u druge svrhe samo u slučajevima, na način i pod uvjetima
propisanim zakonom kojim se uređuju ceste, zakonom kojim se
uređuje sigurnost prometa na cestama i ovom Odlukom.
Radi zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj,
na nerazvrstanoj cesti je zabranjeno naročito:
- oštetiti, ukloniti, premjestiti, zakriti ili na bilo koji
drugi
način
izmijeniti
postojeće
stanje
prometne
signalizacije, prometnu opremu te cestovne uređaje,
- trajno ili privremeno zaposjedati ili na drugi način smetati
posjed nerazvrstane ceste ili njezinog dijela,
- dovoditi atmosfersku vodu, otpadne vode i ostale tekućine,
- sprječavati otjecanja voda s nerazvrstane ceste,
- vući stabla
predmete,

i

dijelove

stabla

te

drugi

materijal

ili

- postavljati ograde, saditi živice, drveće i druge nasade,
- odlagati drvnu masu, ostale materijale ili druge predmete,
- postavljati nadgrobne ploče i ostala spomen obilježja,
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postavljati
transparente,
plakate
i
druge
oblike
obavještavanja odnosno oglašavanja bez odobrenja Odjela,
- rasipati materijal, nanositi blato, ulje ili na drugi način
onečišćavati nerazvrstanu cestu,
- odlagati snijeg ili led,
- obavljati druge radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu
ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj.
Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje
održavanja nerazvrstane ceste mora bez odgode, nakon saznanja,
s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih
radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti,
ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti.
Ako pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje
održavanja nerazvrstane ceste ne može zapreku ili nastalo
opasno mjesto na nerazvrstanoj cesti ukloniti odmah, do
njezinog uklanjanja mora je osigurati propisanom prometnom
signalizacijom te o zapreci i ostalim posljedicama zabranjenih
radnji bez odgode obavijestiti komunalnog redara.
Članak 24.
Na nerazvrstanoj cesti zabranjeno je poduzimati bilo kakve
radove ili radnje, ukoliko za to ne postoji prethodno pisano
odobrenje Odjela.
Odobrenje Odjela u smislu stavka 1. ovoga članka izdaje se
naročito za:
- prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstane ceste,
- zauzimanje nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta,
izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala
radi gradnje i slično,
- prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja
ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi
priključenja na te instalacije i uređaje.
Pravna ili fizička osoba dužna je radi ishođenja odobrenja iz
stavka 1. i 2. ovoga članka Odjelu podnijeti pisani zahtjev, o
čemu Odjel donosi rješenje.
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Članak 25.
Pravna ili fizička osoba u obavljanju čije gospodarske
djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste
teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu
za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.
Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima iz stavka 1.
ovoga članka smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona.
Djelatnost iz stavka 1. ovoga članka i mjerila za utvrđivanje
prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju
sa zakonom kojim se uređuju ceste.
Visinu naknade za prekomjernu uporabu
utvrđuje načelnik na prijedlog Odjela.
Rješenje
Odjel.

o

prekomjernoj

uporabi

nerazvrstane

nerazvrstane

ceste

ceste
donosi

Komunalni redar očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja
izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se
sastavlja zapisnik.
Na temelju zapisnika Odjel utvrđuje rješenjem daljnje mjere
radi sprječavanja prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste
(postavljanje zaštitne ograde, vertiklane i horizontalne
signalizacije i sl.).
Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je
prethodilo
oštećenjima
izazvanim
prekomjernom
uporabom
nerazvrstane ceste obavlja pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste, o trošku
pravne ili fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 26.
Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta,
izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala
radi gradnje i slično.
Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje
reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila.
Za zauzimanje nerazvrstane
članka plaća se naknada.

Službeni glasnik Općine Gračac

ceste

iz

stavka

1.

i

2.

ovoga

Str. 24

„Službeni glasnik Općine Gračac“
broj 3
28. travnja 2014. godine
Godina: II
Visinu naknade za zauzimanje nerazvrstane
općinski načelnik na prijedlog Odjela.

ceste

utvrđuje

Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, za privremeno
zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata,
pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje
Odjela.
U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, osoba koja je privremeno
zauzela nerazvrstanu cestu obvezna je o tome obavijestiti
Odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu
Zadarsku, PP Gračac, odnosno PP Srb.
Članak 27.
Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova
na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih
instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i
uređaje.
Pod prekopavanjem, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva
se izvođenje radova na nerazvrstanoj cesti koji se sastoje od
razbijanja
i
uklanjanja
kolničke
konstrukcije,
iskopa
materijala iz temeljnog tla ili iz nasipa, uklanjanja odnosno
postavljanja vodova, nasipavanja i zbijanja nasutog materijala
te obnove kolničke konstrukcije nakon prekopavanja.
Za prekopavanje
naknada.

iz

stavka

1.

i

2.

ovoga

članka

plaća

se

Visinu naknade iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje načelnik na
prijedlog Odjela.
Članak 28.
Investitori radova iz članka 26. ove Odluke, dostavljaju
Odjelu
godišnji
plan
prekopavanja
nerazvrstanih
cesta,
najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu.
Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s
planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na
području Općine .
Prekopavanje nerazvrstanih cesta nije dozvoljeno obavljati na
području odvijanja većih manifestacija u Općini za vrijeme
trajanja tih manifestacija.
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Članak 29.
Radove na obnovi kolničke konstrukcije na mjestu prekopavanja
nerazvrstane ceste za koje nije potreban akt na temelju kojeg
je dopuštena gradnja sukladno zakonu kojim se uređuje
prostorno uređenje i gradnja, izvodi pravna ili fizička osoba
kojoj je povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste, o
trošku investitora.
Pod radovima iz stavka 1. ovoga članka razumijeva se, u
pravilu,
izvođenje
radova
asfaltnog
zastora,
betonskog
pokrovnog sloja te popravka nosivo-pokrovnog sloja i veznog
nosivog sloja na mjestu prekopavanja.
Ostale radove na obnovi kolničke konstrukcije do visine veznog
nosivog sloja tampona odnosno završno sa PVC folijom i
pokrovom od mršavog betona odgovarajuće debljine izvodi
investitor, po ovlaštenom izvoditelju radova.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, međusobna prava i obveze
Općine, izvođača i investitora uređuju se ugovorom.
Članak 30.
Rješenje kojim se daje odobrenje za prekopavanje nerazvrstane
ceste, u smislu članka 32. ove Odluke, sadrži naročito:
- mjesto i vrijeme izvođenja radova na prekopavanju,
- privremenu regulaciju prometa,
- uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu s pravilima
struke,
- mjere zaštite sudionika u prometu,
- druge bitne elemente koji utječu na uređenu zelenu površinu
zahvaćenu prekopavanjem nerazvrstane ceste, na sigurnost
prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja,
- iznos naknade za prekopavanje te rok plaćanja.
Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u
kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri
otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje lokalnih
manifestacija (dani koje Općina svečano obilježava).
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Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja
radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte
određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o danu početka
izvođenja radova.
Prometnu signalizaciju za privremenu regulaciju prometa, kao i
prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija,
fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja
investitor, na temelju odobrenog prometnog rješenja.
Članak 31.
Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju
nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Odjel i
nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje.
Odjel vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane
ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima
struke.
Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju
prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje
od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova.
Odjel vodi očevidnik
nerazvrstane ceste.

o

danim

odobrenjima

za

prekopavanje

Odjel prati stanje kvalitete izvršenih radova na dovođenju
prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje tijekom
cijelog razdoblja jamstvenog roka iz stavka 3. ovoga članka.
Ako Odjel utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane
ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu
sa pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih
ponovno izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.
Članak 32.
Iznimno od odredbe članka 23. ove Odluke, investitor radova
nije dužan ishoditi od Odjela prethodno pisano odobrenje za
prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na
uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu,
neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje
građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne
intervencije).
Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan je, bez
odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Odjel te u
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roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova podnijeti
zahtjev za odobrenje prekopavanja nerazvrstane ceste.
Članak 33.
U vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna svake
kalendarske godine, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili
prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim
slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti načelnika.
Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na hitne slučajeve
radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život
ljudi i imovinu.
Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno
je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana
asfaltiranja.
Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka načelnik može, u
naročito
opravdanim
slučajevima,
odobriti
prekopavanje
nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod
uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju
nerazvrstane ceste.
Članak 34.
Ako se na nerazvrstanoj cesti izvode ili izvedu radovi ili
radnje koji mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti
sigurnost prometa na njoj, pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno obavljanje održavanja nerazvrstane ceste dužan je po
nalogu Odjela poduzeti sve mjere za otklanjanje opasnosti od
oštećenja nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Odjel je ovlašten
obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova nastalih
poduzimanjem mjera iz stavka 1. ovoga članka.
Troškove poduzimanja mjera iz stavka 1. ovoga članka snosi
investitor radova na nerazvrstanoj cesti.
Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanoj cesti
mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđenim propisima
ili općim aktima Općine .
Članak 35.
Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor
je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz
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poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke
prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća
većih od 5 cm i slično) u suglasju sa propisima.
Investitor je odgovoran za svaku štetu koja nastane trećim
osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i
njihovog zauzimanja.
Članak 36.
Uvjete za gradnju priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu
utvrđuje Odjel, u postupku izdavanja lokacijske dozvole
odnosno drugog akta kojim se provode dokumenti prostornog
uređenja sukladno propisima.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smiju se izvesti
samo uz prethodnu pisanu suglasnost Odjela.
Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu sa uređenom
kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se
izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u
duljini od najmanje 10 metara.
Atmosferske vode sa priključaka
ispuštati na nerazvrstanu cestu.

i

prilaza

ne

smiju

se

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu,
uključujući
i
postavljanje
potrebnih
prometnih
znakova,
signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili
vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.
Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu
cestu protivno odredbama ovoga članka, kao i osoba koja se
služi
priključkom
odnosno
prilazom
izvedenim
protivno
odredbama ovoga članka, nema pravo od Općine
potraživati
naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno
prilaza.
Članak 37.
U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini,
križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili u unutarnjim
stranama cestovnog zavoja, ne smiju se saditi drveće i grmlje,
postavljati
naprave,
ograde
ili
drugi
predmeti
koji
onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.
Vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je
na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde
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ili druge predmete iz trokuta
profila nerazvrstane ceste.

preglednosti

i

iz

slobodnog

Članak 38.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje objekata i
instalacija na nerazvrstanoj cesti ili unutar zaštitnog pojasa
nerazvrstane ceste, prethodno se od Odjela moraju ishoditi
posebni uvjeti.
Zaštitni pojas, u smislu stavka 1. ovoga članka, mjeri se od
vanjskog ruba zemljišnog pojasa, a njegova širina se utvrđuje
sukladno zakonu kojim se uređuju ceste.
Ukoliko nerazvrstana cesta nema zemljišnog pojasa, zaštitni
pojas iz stavka 1. ovoga članka se mjeri od vanjskog ruba
kolnika odnosno nogostupa nerazvrstane ceste, tako da je u
pravilu sa svake strane širok 0,3 m.
Članak 39.
Vozila u prometu na nerazvrstanoj cesti, sama ili zajedno s
teretom, moraju udovoljavati propisanim uvjetima za pojedine
vrste vozila u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog
opterećenja.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, izvanredni prijevoz
je moguć na temelju dozvole za izvanredni prijevoz kojom se
utvrđuju uvjeti i način njegovog obavljanja te iznos i način
plaćanja naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza.
Vozilo kojim se obavlja izvanredni prijevoz mora udovoljiti
zahtjevima tehničke ispravnosti u suglasju sa zakonom kojim se
uređuje sigurnost prometa na cestama.
Dozvolu za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti u smislu
stavka 2. ovoga članka izdaje Odjel.
Ako se izvanredni prijevoz treba obaviti na javnoj cesti i na
nerazvrstanoj cesti, dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje
pravna osoba koja upravlja javnom cestom.
O izdanim dozvolama za izvanredni prijevoz, Odjel je dužan
obavijestiti
Ministarstvo
unutarnjih
poslova,
Policijsku
upravu Zadarsku, Policijsku postaju Gračac ili Srb, ovisno o
nadležnosti i inspekciju za ceste nadležnog ministarstva.
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Uvjete
i
način
obavljanja
izvanrednog
prijevoza
na
nerazvrstanoj cesti te uvjete i postupak za izdavanje dozvole
za izvanredni prijevoz na nerazvrstanoj cesti utvrđuje
načelnik.
Članak 40.
Troškove izvanrednog prijevoza na nerazvrstanoj cesti koji se
odnose na troškove postupka izdavanja dozvole za izvanredni
prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera koje se moraju
provesti radi sigurnosti izvanrednog prijevoza (podupiranje i
ojačanje mostova i drugih objekata, pratnja i drugo) i naknadu
za izvanredni prijevoz plaća prijevoznik.
Visinu i način plaćanja troškova iz stavka 1. ovoga članka
utvrđuje načelnik.
Sredstva naknade i drugih troškova izvanrednog prijevoza na
nerazvrstanoj cesti uplaćuju se u korist proračuna Općine .
Članak 41.
Ako se kontrolom utvrdi da se izvanredni prijevoz na
nerazvrstanoj cesti obavlja bez dozvole odnosno ako se utvrdi
da osovinsko opterećenje, ukupna masa i dimenzije vozila
premašuju dozvolom utvrđene iznose, izvanredni prijevoz može
se nastaviti tek nakon pribavljanja odgovarajuće dozvole i
plaćanja
naknade
za
izvanredni
prijevoz
odnosno
nakon
odgovarajućeg
usklađenja
sa
propisanim
osovinskim
opterećenjem, ukupnom masom i dimenzijom vozila.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznik je dužan uz
troškove kontrole platiti i naknadu za izvanredni prijevoz za
prijeđeni put do mjesta kontrole odnosno do mjesta usklađenja
osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila, kao i
nadoknaditi svu time prouzročenu štetu na nerazvrstanoj cesti.
IV. NADZOR
Članak 42.
Inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama iz članka 3. ove
Odluke, obavlja komunalni redar u suglasju sa zakonom kojim se
uređuju
ceste
i
zakonom
kojim
se
uređuje
komunalno
gospodarstvo.
U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, komunalni
redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim
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se uređuje komunalno gospodarstvo te odlukom kojom se uređuje
komunalni red.
V. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 43.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj
pravna
ili
fizička
osoba
kojoj
je
povjereno
obavljanje održavanja nerazvrstane ceste ako:
- ne osigura redovito održavanje nerazvrstanih cesta (članak
15. ove Odluke),
- pravovremeno ne obavlja popravak udarnih jama, oštećenja i
drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanim cestama
(članak 16. stavak 1. ove Odluke),
- ne osigura održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima
(članak 20. ove Odluke),
- se ne
Odluke,

pridržava

odredbe

članka

22.

stavka

4.

i

5.

ove

- ne poduzme mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje
nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njima (članak 33.
stavak 1. ove Odluke).
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno
obavljanje održavanja nerazvrstane ceste novčanom kaznom u
iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 44.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za
prekršaj pravna osoba ako:
- se ne pridržava odredbe članka 13. stavka 3. ove Odluke,
- se ne
Odluke,

pridržava

odredbe

članka

22.

stavka

2.

i

3.

ove

- se ne pridržava odredbe članka 23. stavka 2. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 29. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 30. stavka 1. ove Odluke,
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- se ne pridržava odredbe članka 31. stavka 2. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 35. stavka 2. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 36. ove Odluke.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička
osoba-obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost
novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna.
Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i
odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba novčanom
kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.
Članak 45.
Za prekršaje propisane odredbom članka 43. st. 1. ove Odluke
komunalni redar je ovlašten, kada utvrdi postojanje zakonom
propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti
mandatnu kaznu u visini od 200,00 kuna od počinitelja
prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti novčanu kaznu na
mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog,
s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od
dana primitka prekršajnog naloga.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 46.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Službenom
glasniku Općine Gračac«.
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/14-01/01
URBROJ: 2198/31-02-14-1
GRAČAC, 16. travnja 2014. g.
Temeljem čl. 76. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik
Zadarske županije» 11/13) te čl. 4. Odluke o mjesnim odborima
i provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik
Zadarske županije» 9/04, 19/12, 11/13), Općinsko vijeće Općine
Gračac na svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014.
godine, donosi
Odluku o raspisivanju izbora
za vijeće Mjesnog odbora Srb
Članak 1.
Ovom Odlukom raspisuju se izbori za vijeće Mjesnog odbora
Srb kojim su obuhvaćena slijedeća naselja: Begluci, Brotnja,
Dabašnica, Drenovac Osredački, Dugopolje, Kaldrma, Kunovac
Kupirovački, Kupirovo, Neteka, Osredci, Srb, Donja Suvaja,
Gornja Suvaja, Tiškovac Lički i Zaklopac.
Članak 2.
Izbori za vijeće Mjesnog odbora Srb održat će se u
nedjelju, 1. lipnja 2014. godine u vremenu od 07, 00- 19, 00
sati.
Članak 3.
U vijeće Mjesnog odbora Srb bira se 7 članova.
Članak 4.
Tijela za provedbu izbora su Općinsko izborno povjerenstvo
i birački odbor.
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Članak 5.
Sve potrebne odluke, naputke i radnje potrebne za
izvršenje ove Odluke, uz one propisane općim aktima, ovlašteno
je donositi Općinsko izborno povjerenstvo.
Članak 6.
Objava svih akata vezanih uz provedbu izbora za vijeće
Mjesnog odbora Srb, tako i ove Odluke, obavit će se u skladu s
mjesnim prilikama i to obavezno putem oglasnih ploča u
sjedištu Općine Gračac u Gračacu te u sjedištu Mjesnog odbora
Srb u Srbu, a po mogućnosti i na web stranicama www.gracac.hr
i na drugi prikladan način.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom
glasniku Općine Gračac“.

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 013-03/14-01/01
URBROJ: 2198/31-02-14-2
GRAČAC, 16. travnja 2014. g.

Temeljem čl. 76. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik
Zadarske županije» 11/13) te čl. 6. Odluke o mjesnim odborima
i provedbi izbora u mjesnim odborima («Službeni glasnik
Zadarske županije» 9/04, 19/12, 11/13), Općinsko vijeće Općine
Gračac na svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014.
godine, donosi
Odluku o imenovanju
Općinskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
Općinsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za vijeće
Mjesnog odbora Srb imenuje se u sastavu:
1. Bojana Fumić, mag. iur.- za predsjednicu
2. Sandra Kukić, dipl. iur.- za članicu
3. Svjetlana Valjin, dipl. novinar- za članicu

-

-

Općinsko izborno povjerenstvo u postupku pripreme i
provedbe
izbora za članove vijeća mjesnog odbora:
propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe
izbora,
daje obvezatne upute za izbor članova vijeća mjesnih
odbora i uređuje kalendar izbornih radnji od dana
raspisivanja izbora do njihovog održavanja, sukladno
zakonu, Statutu i općem aktu Općnskog vijeća,
rješava po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku
kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
odlučuje o troškovima izbora
brine za zakonitu pripremu i provedbu izbora za članove
vijeća mjesnog odbora,
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-

imenuje članove biračkih odbora za mjesne odbore,
određuje biračka mjesta za mjesne izbore,
nadzire rad biračkih odbora,
obavlja sve radnje za pripremu i provedbu izbora,
objavljuje liste za članove vijeća mjesnog odbora,
nadzire pravilnost izborne promidžbe,
objavljuje rezultate mjesnih izbora,
obavlja i druge radnje utvrđene zakonom, Statutom i općim
aktom Općinskog vijeća.
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom
glasniku Općine Gračac“.

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: UP/I- 406-01/14-01/01
URBROJ: 2198/31-01-14-10
Gračac, 16. travnja 2014. godine
Na temelju čl. 11. St 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne
novine» 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,
94/13), te članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik
Zadarske županije» 11/13), članka 22. do 30. Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske
županije broj: 15/13), a na temelju Zapisnika o otvaranju, pregledu
i ocjeni ponuda za provedbu postupka prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalnih poslova- održavanja javne rasvjete na
području Općine Gračac na rok od 4 godine Povjerenstva za
prikupljanje ponuda, Klasa: UP/I-406-01/14-01/01, Ur.broj: 2198/3101-14-9, od 20. veljače 2014.godine, Općinsko vijeće Općine Gračac
na svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine
d o n o s
i
O D L U K U

O

O D A B I R U

1. Kao najpovoljnija ponuda u
postupku prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete
(redovno i interventno) i prigodnog ukrašavanja na objektima i
uređajima javne rasvjete na području Općine Gračac na rok od 4
godine na temelju ugovora odabrana je ponuda:
PODACI O ODABRANOM PONUDITELJU

OPIS

Naziv

„PECTUS“ d.o.o.

Sjedište

Mrdeže 7, 22205 Perković,
Šibenik

Cijena ponude (u kn bez PDV-a)

36.274,59 za sve vrste radova
iz Troškovnika po jediničnoj
cijeni

O b r a z l o ž e n j e
NAZIV

OPIS

1. NARUČITELJ
I. Naziv

Općina Gračac

II. Sjedište

23 440 Gračac, Park sv. Jurja 1

III. Matični broj

2543656

IV.

46944306133

OIB
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2. PODACI O NABAVI
I. Vrsta nadmetanja

U okviru postupka prikupljanja ponuda za
povjeravanje komunalnih poslova
odražavanja javne rasvjete i prigodnog
ukrašavanja na objektima i uređajima javne
rasvjete općine Gračac na rok od 4 godine
na temelju ugovora objavljenog na
www.gracac.hr 29. siječnja 2014. i u
Zadarskom listu 28. siječnja 2014. godine

II. Način nabave

Postupak prikupljanja ponuda

III. Zakonska osnova

Na temelju čl. 11. St 2. Zakona o
komunalnom gospodarstvu («Narodne novine»
36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,
59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,
144/12, 94/13), te članka 32. Statuta
Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske
županije» 11/13), članka 22. do 30. Odluke
o komunalnim djelatnostima na području
Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske
županije broj: 15/13.
povjeravanje komunalnih poslova održavanja
javne rasvjete (redovnog i interventnog) i
prigodnog
ukrašavanja
na
objektima
i
uređajima javne rasvjete Općine Gračac na
rok od 4 godine
Sukladno Programu održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za
2014.,2015.,2016.,2017. godinu

IV. Predmet nabave

V. Planirana vrijednost
PODACI O NABAVI
I. Broj zaprimljenih
ponuda za cjelokupan
predmet nabave

3(tri) ponude:
1. KMD ZAGREB d.o.o., Vlahe Stulića 20,
10 000 Zagreb
Adresa sjedišta: Vlahe Stulića 20, 10 000
Zagreb
Datum i način dostave ponude: 18.02.2014.
u 9,00 sati, osobnom dostavom

2. Elektroinstalacijski obrt „Elektro
Velebit“ vl. Mile Maričić, Prilaz
Knezova Kurjakovića, Zaton Obrovački,
23 450 Obrovac.
Adresa sjedišta: Prilaz Knezova
Kurjakovića, Zaton Obrovački, 23 450
Obrovac.
Datum i način dostave ponude:
19.02.2014. u 08,15 sati, osobnom dostavom

3. PECTUS d.o.o., Mrdeže 7, 22205
Perković, Šibenik
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Adresa sjedišta: Mrdeže 7, 22205
Perković, Šibenik
Datum i način dostave ponude:
19.02.2014. u 10,15 sati, osobnom dostavom
Uvidom u dostavljenu, ponudu u postupku prikupljanja ponuda,
prihvatljivom i prikladnom ponudom s prihvatljivim jediničnim
cijenama i zadovoljavajućim brojem od 37 bodova od ukupno mogućih 40
bodova prema kriterijima za ocjenjivanje ocijenjen je „PECTUS“
d.o.o., Mrdeže 7, 22205 Perković, Šibenik, te je na temelju članka
22. do 30. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine
Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije broj: 15/13) odabrana kao
inicijalna ponuda koja odgovara svim potrebama naručitelja Općine
Gračac te je ujedno i konačna. Temeljem iznijetog, Općinsko vijeće
Općine Gračac odlučilo je kao u izreci ove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti
upravni spor sukladno st. 7. čl. 15 Zakona o komunalnom gospoadstvu
(„Narodne Novine“ br. NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,
26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,
90/11, 144/12, 94/13, 153/13).
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević

Dostaviti:
1.
Energo d.o.o., Dolac 14, 51 000 Rijeka
2.
Pectus d.o.o., Mrdeže 7, 22 205 Perković
3.
Marzes d.o.o., Trogirska 3, 22203 Rogoznica
4.
Marex- Elektrostroj d.o.o., Slavka Batušića bb, 23 000 Zadar
5.
Elektroinstalacijski obrt „Elektro Velebit“ vl. Mile Maričić,
Prilaz Knezova Kurjakovića, Zaton Obrovački, 23 450 Obrovac.
6.KMD ZAGREB d.o.o., Vlahe Stulića 20, 10 000 Zagreb
7. Općinsko vijeće- ovdje
8. Pismohrana- ovdje
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 214-01/14-01/02
URBROJ: 2198/31-02-14-2
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Temeljem čl. 16. t. 1. Zakona o vatrogastvu (»Narodne
novine« br. 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i
80/10) te čl. 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik
Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na
svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi
Odluku o udruživanju
u Vatrogasnu zajednicu Općine Gračac
Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Gračac, u svojstvu
osnivača
ustanove
Vatrogasne
postrojbe
Gračac,
odobrava
udruživanje Vatrogasne postrojbe Gračac u Vatrogasnu zajednicu
Općine Gračac.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom
glasniku Općine Gračac».

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
KLASA: 943-01/14-01/02
URBROJ: 2198/31-02-14-2
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Temeljem čl. 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne
novine“ broj 83/11.i 22/13.54/13, 148/13) te čl. 32. Statuta
Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13)
Općinsko vijeće Općine Gračac na 7. sjednici održanoj 16.
travnja 2014. godine donosi
Odluku
ukidanju statusa javnog dobra
Članak 1.
Ukida se status javnog dobra na dijelu k. č. z. broj 3,
upisane u nacrt z. k. uloška 454 k. o. Gračac, u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u
Gračacu, (po prijedlogu parcelacije u površini od 718 m2) jer
je
isto
izgubilo
namjenu
javnog
dobra
i
predstavlja
građevinsko zemljište, odnosno građevinsku česticu Osnovne
škole Nikole Tesle u Gračacu.
Članak 2.
Ovlašćuje se općinska načelnica za poduzimanje potrebnih
radnji za provedbu ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom
glasniku Općine Gračac».

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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Općinsko vijeće
KLASA: 943-01/14-01/02
URBROJ: 2198/31-02-14-3
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Temeljem čl. 35. i 391. st. 2. Zakona o vlasništvu i
drugim stvarnim pravima («Narodne novine» 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12) te čl. 32. Statuta Općine Gračac («Službeni
glasnik Zadarske županije» 11/13) Općinsko vijeće Općine
Gračac 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine donosi
Odluku o zamjeni nekretnina
Članak 1.
Ova Odluka donosi se s ciljem sporazumnog rješavanja
međusobnih imovinsko- pravnih odnosa između Općine Gračac i
Osnovne škole Nikole Tesle u Gračacu, u odnosu na pojedine
nekretnine u k. o. Gračac upisane u zemljišno- knjižnom odjelu
Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu.
Članak 2.
Odobrava se zamjena nekretnina bez naknade između Općine
Gračac i Osnovne škole Nikole Tesle iz Gračaca na način da:
1. Općina Gračac stječe u vlasništvo od Osnovne škole Nikole
Tesle u Gračacu dio k. č. 7/1 upisane u nacrt z. k.
uloška 1839 k. o. Gračac, u zemljišno- knjižnom odjelu
Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu, u
površini od 783 m2,
2. Općina Gračac prenosi pravo vlasništva na Osnovnu školu
Nikole Tesle u Gračacu dijela k. č. 15 upisane u nacrt z.
k. uloška 451 k. o. Gračac, u zemljišno- knjižnom odjelu
Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu, u
površini od 781 m2 te dijela k. č. 3 upisane u nacrt z.
k. uloška 454 k. o. Gračac, u zemljišno- knjižnom odjelu
Općinskog suda u Gospiću, Stalne službe u Gračacu, u
površini od 718 m2.
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Članak 3.
Ovlašćuje se općinska načelnica za sklapanje ugovora
odnosno sporazuma te svih ostalih potrebnih akata za provedbu
ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog
«Službenom glasniku Općine Gračac».

dana

nakon

objave

u

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 604-01/14-01/01
URBROJ: 2198/31-02-14-1
Gračac, 16. travnja 2014. g.
Temeljem članka 31. i 32. Statuta Općine Gračac („Službeni
glasnik Zadarske županije“ 11/13), Općinsko vijeće Općine
Gračac na svojoj 7. sjednici održanoj 16. travnja 2014.
godine, donijelo je
P R A V I L N I K
o dodjeli studentskih stipendija Općine Gračac
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli studentskih stipendija (u daljnjem
tekstu: Pravilnik), utvrđuju se opći uvjeti, postupak i
mjerila dodjele stipendije Općine Gračac te prava i obveze
korisnika stipendija.
Članak 2.
Naziv stipendije je: Stipendija Općine Gračac (u daljnjem
tekstu: Stipendija).
Članak 3.
Sredstva za Stipendiju osiguravaju se u proračunu Općine
Gračac.
Članak 4.
U
kategoriji
studentskih
stipendija
dodjeljuje dvije vrste stipendija:
1. Stipendije za uspjeh
2. Stipendije prema socijalnom statusu

Općina

Gračac

Student
može
podnijeti
molbu
za
obje
kategorija
stipendija, ali ukoliko bi ostvario rezultate za dobivanje
obje kategorije stipendija, ima pravo ostvariti stipendiju u
jednoj kategoriji, po svojoj odluci.
Članak 5.
Broj i iznos stipendija utvrdit će svake godine općinski
načelnik odlukom za svaku od kategorija stipendija iz članka
4. ovog Pravilnika.
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Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje temeljem objavljenog natječaja,
kojeg raspisuje općinski načelnik.
Članak 7.
Studenti dobitnici Stipendije Općine Gračac ne mogu
istovremeno
primati i druge stipendije što dokazuju izjavom
ovjerenom kod javnog bilježnika.
Članak 8.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i
mjerila propisanih ovim Pravilnikom.
Članak 9.
U slučaju da više kandidata za stipendije za uspjeh ima
isti broj bodova, prednost ima kandidat lošijeg socijalnog
statusa koji se utvrđuje na osnovu dokaza o socijalnim
prilikama u obitelji kandidata (potvrda o visini dohotka
porezne uprave, broj članova obitelji i dr.).
U slučaju da više kandidata za stipendije prema socijalnom
statusu ima isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je
ostvario bolji uspjeh.
II. TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJE
Članak 10.
O dodjeli Stipendije odlučuje Povjerenstvo za dodjelu
stipendija Općine Gračac (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine: kao predsjednik- općinski načelnik po
svojoj dužnosti te još dva člana.
Članove Povjerenstva imenuje općinski načelnik, na vrijeme
od četiri godine, a mogu biti razriješeni i prije isteka tog
vremena.
Članak 11.
Povjerenstvo radi na
sjednicama. Sjednice saziva i vodi
predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti,
zamjenik predsjednika kojeg iz reda svojih članova bira
Povjerenstvo.
Sjednica Povjerenstva može
većina ukupnog broja članova.

se

Povjerenstvo odlučuje većinom
članova.
Odluke
Povjerenstva
Službeni glasnik Općine Gračac

održati

ako

je

nazočna

glasova ukupnog broja
potpisuje
predsjednik
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Povjerenstva,
predsjednika.

a

u

slučaju

njegove

spriječenosti,

zamjenik

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 12.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara općinskom načelniku.
Članak 13.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja
Jedinstveni upravni odjel.
III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Stipendija
Općine
objavljenog natječaja.

Članak 14.
Gračac
dodjeljuje

se

temeljem

Natječaj provodi i utvrđuje rezultate Povjerenstvo.
Natječaj se objavljuje obavezno na službenoj internet
stranici Općine Gračac i na oglasnoj ploči Općine Gračac, a
može biti objavljen i u dnevnom tisku.
Članak 15.
-

Natječaj sadrži:
naziv tijela koje objavljuje natječaj
vrijeme trajanja natječaja
naziv tijela kojem se zahtjevi podnose
opće uvjete i mjerila za dodjelu stipendije
dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije
vrijeme trajanja stipendije
rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja
iznos i broj stipendija
prava i obveze stipendista
druge uvjete i napomene

1.

STIPENDIJE ZA USPJEH

Članak 16.
Pravo na dodjelu
Stipendije imaju studenti koji
udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 da su redoviti studenti
 da imaju prebivalište na području Općine Gračac najmanje 3
godine
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 da imaju prosjek ocjena najmanje 3,80, odnosno ukoliko su
studenti prve godine da su u prethodnoj završnoj godini
srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od
najmanje 4,50.
 da nisu apsolventi
 da su državljani Republike Hrvatske
 da nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.
Članak 17.
za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu

E l e m e n t i
Stipendije su:
 uspjeh tijekom posljednje godine studija, odnosno ukoliko su
studenti
prve
godine
u
prethodnoj
završnoj
godini
srednjoškolskog obrazovanja
 umjetnički, stručni i znanstveni rad tijekom studija
Članak 18.
Način bodovanja kandidata za studentske stipendije za
uspjeh:
a) uspjeh u studiju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz
prethodne godine školovanja. Srednja ocjena pomnožena sa
brojem 3 određuje i broj bodova. Uspjeh u prethodnoj završnoj
godini srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine
utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodne godine
školovanja. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 2,5 određuje i
broj bodova.
b) znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj domaćoj
znanstvenoj ili stručnoj publikaciji 1,0 bod
c) znanstveni ili stručni rad objavljen u recenziranoj
inozemnoj znanstvenoj ili stručnoj publikaciji 2,0 boda
d) sudjelovanje na domaćem natjecanju 1,0 bod
e) sudjelovanje na međunarodnom natjecanju 3,0 boda
f) sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom odnosno umjetničkom
projektu 1,0 bod
g) nagrada na domaćem natjecanju 1,0 bod
h) nagrada na međunarodnom natjecanju 3,0 boda
Bodovi na
zbrajaju se.

koje

studenti

imaju

pravo

po

ovom

članku,

2. STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU
Članak 19.
Pravo
na
dodjelu
Stipendije
udovoljavaju sljedećim uvjetima:
 da su redoviti studenti
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imaju

studenti

koji
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 da imaju prebivalište na području Općine Gračac najmanje 3
godine
 da imaju prosjek ocjena najmanje 3,00, odnosno ukoliko su
studenti prve godine da su u prethodnoj završnoj godini
srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosjek ocjena od
najmanje 3,50.
 da su državljani Republike Hrvatske
 da nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.
Članak 20.
E l e m e n t i
za utvrđivanje liste kandidata za
dodjelu Stipendije su:
 socijalni status studenta
 uspjeh u školovanju
Članak 21.
Način bodovanja kandidata za stipendije prema socijalnom
statusu:
a) studenti iz obitelji koji su korisnici pomoći za
uzdržavanje 9 bodova
b) studenti iz obitelji koji su korisnici jednokratnih pomoći
6 bodova
c) studenti kategorizirani kao osobe s invaliditetom 7 bodova
d) studenti iz obitelji s izraženom socijalnom patologijom 5
bodova
e) studenti iz obitelji sa četvero i više djece
3 boda
f) prihod po članu obitelji ne prelazi 1.300,00 kuna 3 boda
prihod po članu obitelji ne prelazi 1.600,00 kuna 2 boda
g) uspjeh u studiju utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz
prethodne godine školovanja. Srednja ocjena pomnožena sa
brojem 3 određuje i broj bodova. Uspjeh u prethodnoj završnoj
godini srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine
utvrđuje se na osnovu prosjeka ocjena iz prethodne godine
školovanja. Srednja ocjena pomnožena sa brojem 2,5 određuje i
broj bodova.
Kandidatu koji dobije bodove prema točkama a) ili b) ne
pripadaju bodovi po ostalim kriterijima, osim prema uspjehu u
školovanju prema točki g).
Bodovi dobiveni po točkama c) do g) se zbrajaju.
Socijalni status iz točke a) do d) dokazuje se isključivo
potvrdom Centra za socijalnu skrb.
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IV. OBJAVA REZULTATA
Članak 22.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu Stipendije objavljuje
se na oglasnoj ploči te na službenoj Internet stranici Općine
Gračac, 30 dana od roka za podnošenje prijava kandidata na
Natječaj za dodjelu stipendija Općine Gračac.
Svaki
kandidat
može
podnijeti
pismeni
prigovor
na
Prijedlog liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja
Prijedloga liste.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku
od 8 dana nakon isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.
V. JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI
Članak 23.
Iznimno, na prijedlog Povjerenstva općinski načelnik može
donijeti odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za
najviše 2 studenta godišnje, za školovanje i usavršavanje u
zemlji i inozemstvu, neovisno o ostvarivanju prava na
stipendiju.
Odlukom iz stavka 1. ovog članka općinski načelnik će
utvrditi prava i obveze primatelja te iznos pomoći.
VI. UGOVOR O STIPENDIRANJU
Članak 24.
Ugovor o korištenju Stipendije
potpisuje općinski načelnik.

u

ime

Općine

Gračac

Članak 25.
Ugovor o korištenju Stipendije sadrži:
- naziv ugovornih strana
- naziv fakulteta za koji je odobrena stipendija
- iznos stipendije
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja
obveza iz ugovora
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 26.
Stipendija se vraća ako stipendist, bez opravdanog
razloga, ne završi godinu studija za koju se stipendira, o
čemu, na prijedlog Povjerenstva, odluku donosi općinski
načelnik.
Službeni glasnik Općine Gračac
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VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na isti način
na koji se donosi i Pravilnik.
Članak 28.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 danom od objave u
„Službenom glasniku Općine Gračac“, a postupak raspisivanja
natječaja za dodjelu stipendija započet će od školske godine
2014/2015.
Iznimno
od
prethodnih
odredbi
ovog
Pravilnika,
u
prijelaznom periodu do kraja školske godine 2013/2014, Općina
Gračac će jednokratno pomoći svim studentima koji udovoljavaju
sljedećim uvjetima:
 da su redoviti studenti
 da imaju prebivalište na području Općine Gračac najmanje 3
godine
 da nisu apsolventi
 da su državljani Republike Hrvatske
 da nisu stariji od 26 godina na dan podnošenja zahtjeva.
Za provedbu st. 2. ovog članka, ovlašćuje se općinska
načelnica koja će objaviti i provesti javni poziv te donijeti
odluku o iznosu pomoći te ostalim bitnim stavkama.
PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 361-01/14-01/04
URBROJ: 2198/31-02-14-1
Gračac, 16. travnja 2014. god.
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s
nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12)
i
članka 32. Statuta Općine Gračac ("Službeni glasnik
Zadarske županije" 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na 7.
sjednici održanoj 16. travnja 2014. godine, donosi

P R O G R A M
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2014. godinu

Članak 1.
Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na temelju
uplaćenog iznosa sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru u 2014. godini u iznosu od
200.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti kroz
Program gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture
za
2014.
godinu,
za
izgradnju
objekata
komunalne
infrastrukture definirane člankom 30. točkom 1. Zakona o
komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11) – pod točkom
3.6.2 Odlaganje komunalnog otpada - aktivnosti „Sanacija
odlagališta
komunalnog
otpada“Stražbenica“projektna
dokumentacija izmjene i dopune idjenog projekta, glavni
projekt sanacije i zatvaranja odlagališta 1. i 2. faza“ u
iznosu od 150.000,00 kuna i
aktivnost „subvencioniranje
trgovačkog društva Gračac Čistoća d.o.o.“ u iznosu od
50.000,00 kuna.
Naknada se u proračunu nalazi u sklopu izvora financiranja –
pozicija P023, konto 6531, komunalni doprinosi, naknada za
Službeni glasnik Općine Gračac
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zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade,
ukupnom godišnjem iznosu od 200.000,00 kn.

a

predviđa

se

u

Članak 3.
U okviru Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture sukladno članku 30. stavku 5.
Zakona o komunalnom gospodarstvu, Općinski načelnik podnijet
će Općinskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru naplaćene u
2014. godini najkasnije do 31. ožujka 2015. godine.
Članak 4.
Ovaj Program objavit će se
u “Službenom glasniku
Gračac“, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Općine

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević
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"Službeni glasnik Općine Gračac» - Službeno glasilo Općine Gračac
Izdavač: Općina Gračac
Uredništvo: Nataša Turbić, Bojana Fumić, Sandra Kukić
Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, telefon 023/773-007
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.gracac.hr

Službeni glasnik Općine Gračac

Str. 54

