
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/13-01/04 

URBROJ: 2198/31-02-13-1 

U Gračacu, 14. kolovoza 2013. g. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 14. 

kolovoza 2013. godine s početkom u 19,00 sati u vijećnici 

Općine Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Katarina Pleša Jakovljević 

pozdravlja nazočne i otvara 3. sjednicu Općinskog vijeća. 

Sjednicu je zbog hitnosti, u skladu s čl. 56. Poslovnika 

predsjednica sazvala telefonskim putem, s kraćim rokom od 

uobičajenog. Zbog stečaja komunalne tvrtke i potrebe hitnog 

osnivanja tvrtke za čistoću, svako odlaganje je gubljenje 

novca, vremena i zdravlja.  

 

Službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Bojana 

Fumić vrši prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 

Nazočni su: 

Tadija Šišić, Robert Juko, Berislav Crepulja, Viktor Kupčak, 

Marina Marković, Ivica Miletić, Stjepan Knežević, Katarina 

Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Tomo Delač.  

Nenazočni su: Nebojša Rađenović, Jasna Končarević, Ivana 

Tomić, Tanja Rastović, Milka Cvjetković, Đorđe Terzić, Milorad 

Stanisavljević. 

Utvrđeno je da je nazočno 10 od 17 vijećnika te postoji kvorum 

za pravovaljano održavanje sjednice. 

Ostali nazočni: Nataša Turbić, općinska načelnica sa 

zamjenicima- Antom Jurićem i Milanom Tankosićem te službenica  

Bojana Fumić. 

Aktualni sat: nema prijava za raspravu.   
Predsjednica predlaže da dnevni red sadrži samo jednu točku, 

upravo onu zbog koje je žurno sazvana sjednica, a to je: 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC 

ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 

Prijedloga za izmjenu i dopunu dnevnog reda nije bilo, te se 

isti jednoglasno usvaja i glasi: 

 

 

 



DNEVNI RED: 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC 

ČISTOĆA d.o.o. za komunalne djelatnosti 

 
Predsjednica navodi kako zbog žurnog sazivanja sjednice nije 

bilo moguće dostaviti zapisnik s prethodne sjednice, stoga će 

se eventualne primjedbe na isti odnosno usvajanje obaviti na 

sljedećoj sjednici, zajedno sa usvajanjem zapisnika ove 

sjednice. 

 

Pristupa se radu po predloženom dnevnom redu.  

 
Ad/1 

Predlagateljica odluke je općinska načelnica Nataša Turbić, 

koja je vijećnicima dostavila pisani prijedlog odluke te isti 

dodatno obrazlaže:  već dva mjeseca otkada je na dužnosti s 

komunalnim djelatnostima samo su problemi, druga općina 

obavlja nam odvoz smeća, problemi su s vodom, svaki dan sve ih 

je više, komunalna tvrtka je u stečaju s likvidacijom, ne 

obavlja djelatnost, žurno je potrebno pokrenuti postupak 

osnivanja nove tvrtke, ne može se više čekati, idući tjedan 

većina vijećnika i predsjednica neće biti ovdje. Svako daljnje 

čekanje  čini veliki problem, kao načelnica bavi se samo 

komunalnim djelatnostima otkad je na dužnosti. Tomo Delač: što 

će biti s vodom, u mojoj bivšoj općini već je razdvojena 

djelatnost opskrbe vodom. Načelnica- dok ne ustanovimo da li 

će nas tvrtka kojoj je osnivač Grad Zadar s drugim općinama 

ili netko drugi uzeti, mi obavljamo vodoopskrbu sami. Puno je 

teže osnivanje tvrtke za tu djelatnost. Nemamo kadrovske niti 

tehničke uvjete za taj proces.  T. Delač- kakva će biti pravna 

osnova,  tko će biti nadležan za vodu, mene kao obrtnika to 

zanima, čujem da vode već nestaje. Načelnica:  to je zbog 

stanja na vodocrpilištu, u vodospremi. Predsjednica: ima li 

komentara, pitanja, prijedloga na ovu temu. Ovo ste trebali u 

aktualnom satu. Nema više prijava za raspravu. Vijećnici 

glasuju o predloženom aktu te isti s 10 ZA- jednoglasno 

usvajaju, čime donose  

Odluku o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. 

za komunalne djelatnosti 

 
 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Kako više nije bilo tema za raspravu, sjednica je zaključena u 

19, 15 h.  

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                   PREDSJEDNICA: 

Bojana Fumić, mag. iur.          Katarina Pleša Jakovljević     


