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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 035-02/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-15-1 

Gračac, 28. prosinca 2015. godine 

 

Temeljem članka 18. st. 3. Uredbe o uredskom poslovanju 

(«Narodne Novine» 7/09) i članka 47. Statuta Općine Gračac 

(«Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), općinska 

načelnica Općine Gračac dana 28. prosinca 2015. godine donosi  

 

 

P L A N 

klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i 

primatelja akata Općine Gračac za 2016. godinu 

 
 

Članak 1. 

Ovim Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 

stvaratelja i primatelja akata Općine Gračac za 2016. godinu  

(u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake 

za akte koji se pojavljuju u radu tijela Općine Gračac. 

 

Članak 2. 

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broju 

dosjea, koji prolaze iz djelokruga rada tijela Općine Gračac, 

a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao 

brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim i primljenim 

aktima, kako slijedi: 

 

 
Oznaka 

klasifikacije 

po sadržaju 

 

Broj 

dosjea 

 

     Opis djelatnosti unutar podgrupe 

004  Slobode, prava i dužnosti čovjeka i 

građanina 

004-01 01 Općenito 

006  Društveno-političke organizacije 

006-01 01 Političke stranke 

007  Organizacije 

007-01 01 Općenito 

007-02 01 Udruge 

008  Informiranje 

008-01 01 Općenito 

008-02 01 Javno informiranje 

008-03 01 Ostalo 

011  Donošenje i objavljivanje propisa 

011-01 01 Općenito 
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011-02 01 Postupak donošenja propisa 

011-03  01 Objavljivanje propisa 

012  Ustavni propisi i statuti 

012-01 01 Općenito 

012-03 01 Statut 

013  Izborni sustav 

013-01 01 Općenito 

013-02 01 Birački popisi  

013-03 01 Izbori i opoziv 

013-04 01 Rad klubova zastupnika i vijećnika 

013-05 01 Ostalo, objava konačnih rezultata 

014  Referendum 

014-01 01 Referendum 

015  Teritorijalna razgraničenja 

015-01 01 Općenito 

015-06 01 Mjesni odbori 

015-08 01 Ulice i trgovi 

016  Nacionalne manjine 

016-01 01 Općenito 

016-02 01 Prava nacionalnih manjina 

017  Grbovi, amblemi, himne, zastave 

017-01 01 Općenito 

018  Politički odnosi sa inozemstvom 

018-01 01 Općenito 

019  Migracije, iseljenici i izbjeglice, 

osobe bez državljanstva 

019-01 01 Općenito 

019-06 01 Ostalo 

021  Organizacija i rad općinskog vijeća 

021-01 01 Općenito 

021-05 01 Općinsko vijeće 

021-06 01 Ostalo 

022  Organizacija i rad općinskog načelnika 

022-01 01 Općenito 

022-05 01 Općinski načelnik 

022-06 01 Ostalo 

023  Organizacija i rad tijela JLS 

023-05 01 Jedinstveni upravni odjel 

026  Organizacija i rad mjesne samouprave 

026-01 01 Općenito 

030  Upravno poslovanje – Organizacija, 

metode i tehnike rada 

030-01 01 Općenito 

030-08 01 Ostalo  

031  Oznake, prijam, dežurno-sigurnosne 

službe i ostalo 

031-01 01 Općenito 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         29. ožujka 2016. godine        Godina: IV 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  4 
 

031-02 01 Natpisne i oglasne ploče 

031-03 01 Prijamne službe, pisarnica 

031-06 01 Poštanske usluge 

031-07 01 Fizičko-tehnička zaštita 

031-10 01 Usluge čišćenja 

031-11 01 Auto servis, korištenje službenih 

automobila 

032  Informacijsko – dokumentacijska služba 

032-05 01 Stručni časopisi, službena glasila i 

druga stručna literatura 

034  Upravni postupak i upravni spor 

034-01 01 Općenito - upravni postupci 

034-04 01 Izdavanje potvrda 

034-07 01 Upravni spor 

035  Uredsko poslovanje 

035-01 01 Općenito 

035-02 01 Klasifikacijske oznake i urudžbeni 

brojevi 

035-03 01 Postupak s aktima 

035-04 01 Evidencije i obrasci 

036  Arhiviranje predmeta i akata 

036-01 01 Općenito 

036-02 01 Postupak arhiviranja predmeta i akata 

036-03 01 Čuvanje registraturne građe 

036-04 01 Izlučivanje arhivske građe 

036-05 01 Ostalo 

038  Pečati, žigovi i štambilji 

038-01 01 Općenito 

038-02  01 Odobrenja za izradu pečata i žigova sa 

grbom RH 

038-03 01 Upotreba, čuvanje i uništavanje 

040  Upravni nadzor nad zakonitošću akata 

040-01 01 Općenito 

041  Upravni nadzor nad zakonitošću rada 

041-01 01 Općenito 

043  Upravna inspekcija 

043-01 01 Općenito 

050  Predstavke i pritužbe na rad tijela 

uprave 

050-01 01 Općenito 

053  Molbe i prijedlozi 

053-01 01 Općenito 

053-02 01 Pojedinačni prijedlozi 

061  Javne nagrade i priznanja 

061-01 01 Općenito 

070  Vjerska pitanja – odnos države i crkve 

070-01 01 Općenito 
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080  Radnici u organima uprave 

080-01 01 Općenito  

080-02 01 Dužnosnici 

080-03 01 Rukovodeći radnici 

080-04 01 Stručni radnici 

080-05 01 Radnici na pomoćno-tehničkim zadacima i 

poslovima (namještenici) 

080-06 01 Evidencija kadrova u tijelima uprave 

080-07 01 Ocjenjivanje rada službenika i 

namještenika 

080-08 01 Ovlaštenja o potpisivanju i 

zamjenjivanju 

080-09 01 Ostalo 

100  Politika zapošljavanja 

100-01 01 Općenito 

112  Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, 

Ugovor o djelu i dopunski rad 

112-01 01 Općenito  

112-02 01 Na neodređeno vrijeme 

112-03 01 Na određeno vrijeme 

112-04 01 Ugovor o djelu 

112-05 01 Dopunski rad 

112-06 01 Pripravnici 

112-07 01 Ostalo  

113  Radno vrijeme, odmori, dopusti i 

bolovanja, obustave rada 

113-01 01 Općenito 

113-02 01 Radno vrijeme 

113-03 01 Odmori 

113-04 01 Dopusti  

113-05 01 Bolovanja 

113-06 01 Obustave rada 

113-07 01 Ostalo 

114  Radni sporovi, radna disciplina, 

materijalna i disciplinska odgovornost 

114-01 01 Općenito 

114-02 01 Radni sporovi 

114-03 01 Radna disciplina 

114-04 01 Disciplinska odgovornost i postupak 

114-05 01 Materijalna odgovornost 

114-06 01 Ostalo 

115  Zaštita na radu 

115-01 01 Općenito 

115-04 01 Nesreće na radu 

116  Inspekcija na radu 

116-01 01 Općenito 

117  Radni staž 
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117-01 01 Općenito 

117-02 01 Minuli rad 

117-04 01 Utvrđenje radnog staža 

117-07 01 Ostalo 

118  Stručna sprema, kvalifikacije, stručna 

osposobljenost i priznavanje svojstva 

118-01 01 Općenito 

118-02 01 Stručna sprema 

118-03 01 Kvalifikacije 

118-04 01 Stručna osposobljenost 

118-06 01 Ostalo 

119  Kadrovska politika i evidencije 

119-01 01 Općenito  

119-03 01 Kadrovska evidencija 

120  Osobni dohoci - stjecanje 

120-01 01 Općenito 

120-02 01 Utvrđivanje, raspoređivanje, raspodjela 

120-04 01 Po osnovi minulog rada 

120-08 01 Ostalo 

121   Ostala primanja po osnovi rada 

121-01 01 Općenito  

121-02 01 Dnevnica 

121-03 01 Terenski dodatak 

121-04 01 Naknada za odvojeni život od obitelji 

121-05 01 Naknada za prijevoz na posao sa posla 

121-07 01 Regres za godišnji odmor 

121-08 01 Troškovi preseljenja 

121-09 01 Pomoć u slučaju smrti 

121-10 01 Jubilarne nagrade 

121-11 01 Otpremnina 

121-13 01 Nagrade učenicima i studentima 

121-15 01 Ostalo 

130  Tečajevi, savjetovanja i stručna 

putovanja 

130-01 01 Općenito 

132  Stručna praksa, vježbenici i dr. 

132-01 01 Općenito 

133  Stručni ispiti 

133-02 01 Stručni ispiti  

140  Mirovinsko osiguranje 

140-01 01 Općenito (rješenje o mirovini, podaci o 

MIO) 

210  Javni red i mir 

210-01 01 Općenito 

211  Poslovi prometa 

211-01 01 Općenito  

213  Oružje, municija i eksplozivne tvari 
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213-01 01 Općenito – minski sumnjiva područja 

214  Zaštita od požara i eksplozija 

214-01 01 Općenito  

215  Kriminalitet 

215-01 01 Općenito  

220  Prebivalište i boravište građana 

220-01 01 Općenito 

300  Privredno planiranje 

300-01 01 Općenito 

302  Privredni razvoj 

302-01 01 Općenito 

302-02 01 Program razvoja 

310  Industrija i rudarstvo 

310-01 01 Općenito 

310-02 01 Elektroprivreda 

310-17 01 Proizvodnja kamena, šljunka i pijeska 

310-34 01 Ostalo 

311  Zanatstvo i mala privreda 

311-01 01 Općenito  

320  Poljoprivreda 

320-01 01 Općenito 

320-02 01 Poljoprivredno zemljište 

321  Šumarstvo 

321-01 01 Općenito 

321-02 01 Šume i šumsko zemljište 

322  Veterinarstvo 

322-01 01 Općenito 

325  Vodoprivreda 

325-01 01 Općenito 

325-08 01 Vodoprivredni doprinosi i naknade 

325-11 01 Ostalo 

330  Unutarnja trgovina 

330-01 01 Općenito  

334  Turizam 

334-01 01 Općenito 

335  Ugostiteljstvo 

335-01 01 Općenito 

340  Cestovni promet 

340-01 01 Općenito 

340-03 01 Izgradnja i održavanje cestovne 

infrastrukture 

340-05 01 Prijevoznička djelatnost u cestovnom 

prometu 

340-07 01 Inspekcija cesta 

340-09 01 Ostalo 

341  Željeznički promet 

341-01 01 Općenito 
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344  Veze 

344-01 01 Općenito 

344-02 01 Poštanski promet 

344-03 01 Telefonski i telegrafski promet 

344-08 01 Ostalo 

350  Prostorno planiranje 

350-01 01 Općenito 

350-02 01 Prostorni planovi 

350-05 01 Uvjeti uređenja prostora 

350-07 01 Ostalo 

351  Zaštita čovjekove okoline 

351-01 01 Općenito 

351-03 01 Studije utjecaja na okolinu 

360  Građevinski poslovi 

360-01 01 Općenito 

361  Izgradnja objekata 

361-01 01 Općenito 

361-02 01 Izgradnja objekata 

361-03 01 Građevinska dozvola 

361-05 01 Dozvola za upotrebu objekta 

361-07 01 Procjena šteta od elementarnih nepogoda 

361-08 01 Ostalo  

363  Komunalni poslovi 

363-01 01 Općenito 

363-02 01 Komunalne djelatnosti 

363-03 01 Komunalna naknada 

363-03 02 Oslobađanje troškova komunalne naknade 

363-04 01 Komunalna inspekcija 

363-05 01 Ostalo 

370  Stambena politika 

370-01 01 Općenito 

370-03 01 Stanovi i stanovanje 

370-05 01 Ostalo 

371  Stambeni odnosi 

371-01 01 Općenito 

371-02 01 Korištenje stanova u društvenom 

vlasništvu 

371-03 01 Stanarsko pravo 

371-04 01 Stanarina 

371-05 01 Ostalo 

372  Poslovni prostor 

372-01 01 Općenito 

372-03 01 Najam odnosno zakup 

400  Financijsko-planski dokumenti 

400-01 01 Općenito 

400-02 01 Financijski planovi 

400-06 01 Budžet 
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400-08 01 Proračuni 

401  Knjigovodstveno–računovodstveno 

poslovanje 

401-01 01 Općenito 

401-02 01 Knjigovodstvene evidencije 

401-03 01 Računi 

402  Financiranje 

402-01 01 Općenito 

402-07 01 Sufinanciranje 

402-08 01 Financiranje iz proračuna 

403  Kreditiranje 

403-01 01 Općenito 

404  Investicije 

404-01 01 Općenito 

406  Upravljanje imovinom i nabavljanje 

imovine 

406-01 01 Općenito 

406-07 01 Obvezni odnosi  

406-09 01 Ostalo 

410  Porezi 

410-01 01 Općenito 

415  Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih 

obveza 

415-01 01 Općenito 

423  Gubici, sanacije, stečaj, likvidacije 

423-01 01 Općenito 

423-05 01 Stečaj 

430  Raspolaganje proračunskim sredstvima 

430-01 01 Općenito 

431  Dohodak 

431-01 01 Općenito 

450  Bankarstvo 

450-01 01 Općenito 

450-05 01 Zajmovi i krediti 

453  Poslovi osiguranja 

453-01 01 Općenito 

470  Kontrola financijskog poslovanja 

470-01 01 Općenito 

470-02 01 Financijska agencija (FINA) 

500  Zdravstvena zaštita i zdravstveno 

osiguranje - općenito 

500-01 01 Općenito 

501  Mjere zdravstvene zaštite 

501-01 01 Općenito 

502  Prava iz zdravstvenog osiguranje 

502-01 01 Općenito 

503  Korisnici prava na zdravstvenu zaštitu 
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503-01 01 Općenito 

510  Radne organizacije zdravstva 

510-01 01 Općenito 

550  Socijalna zaštita - općenito 

550-01 01 Općenito 

550-05 01 Crveni križ 

551  Oblici socijalne zaštite 

551-01 01 Općenito 

551-06 01 Jednokratne novčane pomoći 

551-06 02 Naknada za novorođenče 

551-08 01 Ostalo  

564  Spomen-obilježja 

564-01 01 Općenito 

600  Prosvjeta i prosvjetne službe 

600-01 01 Općenito 

601  Predškolski odgoj 

601-01 01 Općenito 

601-02 01 Ustanove predškolskog odgoja 

602  Školstvo 

602-01 01 Općenito 

602-02 01 Osnovno obrazovanje 

602-03 01 Srednje obrazovanje 

604  Stipendiranje 

604-01  Općenito 

610  Kultura -  manifestacije, komemoracije 

i žalosti 

610-01 01 Općenito 

610-02 01 Kulturne manifestacije 

612  Kulturne djelatnosti 

612-01 01 Općenito 

612-03 01 Glazbeno-scenska djelatnost 

612-04 01 Bibliotečna djelatnost 

612-06 01 Arhivska djelatnost 

612-07 01 Zaštita prirode 

612-08 01 Zaštita spomenika kulture 

700  Poslovi pravosudne uprave 

700-01 01 Općenito  

701  Odvjetništvo i pravna pomoć 

701-01 01 Općenito 

702  Naknada štete 

702-01 01 Općenito 

740  Pravosuđe - ostalo 

740-01 01 Općenito 

740-12 01 Uknjižba nekretnina 

740-13 01 Upis u sudski registar 

740-15 01 Ostalo  

810  Civilna zaštita 
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810-01 01 Općenito 

810-03 01 Mjere zaštite i spašavanja 

900  Domaća suradnja - općenito 

900-03 01 Suradnja županija, gradova i općina u 

RH 

910  Suradnja sa inozemstvom – prijateljska 

suradnja 

910-01 01 Općenito 

920  Hidrometeorološki poslovi 

920-10 01 Kvaliteta voda i zraka 

920-11 01 Elementarne nepogode 

930  Geodetsko-katastarski poslovi – opći 

poslovi 

930-01 01 Općenito 

932  Katastar zemljišta 

932-01 01 Općenito 

932-07 01 Praćenje i utvrđivanje promjena te 

rješavanje o promjenama na zemljištu 

940  Imovinsko-pravni poslovi (evidencije 

nekretnina u vlasništvu) 

940-01 01 Općenito 

940-02 01 Građevinskog zemljišta 

940-03 01 Stambenih zgrada 

940-04 01 Poljoprivrednog zemljišta 

940-05 01 Šumskog zemljišta 

940-06 01 Ostalo 

943  Promjena režima vlasništva 

943-01 01 Općenito 

943-06 01 Ostalo  

944  Građevinsko zemljište 

944-01 01 Općenito 

944-13 01 Prijenos građevinskog zemljišta sa 

jedne pravne osobe na drugu 

944-18 01 Ostalo  

945  Imovinsko-pravni poslovi u vezi sa 

poljoprivrednim zemljištem 

945-01 01 Općenito 

946  Imovinsko-pravni poslovi u vezi sa 

šumama i šumskim zemljištem 

946-01 01 Općenito 

947  Ostalo 

947-01 01 Općenito 

950  Statistika – organizacija i metode 

950-01 01 Općenito  
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Članak 3. 

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine, a 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

 

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA: 

Nataša Turbić, prof. 

 

 

 

 
OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 325-08/15-01/7 

URBROJ: 2198/31-01-15-4 

GRAČAC, 28. prosinca 2015. g. 

 

 Temeljem članka 207. Zakona o vodama („Narodne novine“  

153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) te čl. 47. Statuta Općine 

Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13) donosim 

 

Odluku o davanju suglasnosti 

na Odluku o cijeni vodnih usluga 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom trgovačkom društvu GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA  

d. o. o. za djelatnost javne vodopskrbe i javne odvodnje daje 

se prethodna suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga  

predloženu podneskom imenovanog davatelja usluga oznake KLASA: 

325-09/15-01/01, URBROJ: 2198/31-11-15-1, 22. prosinca 2015. 

godine,  s primjenom od 1. siječnja 2016. g. 

 

Članak 2. 

 Ova Odluka donosi se po pribavljenom pozitivnom mišljenju 

Savjeta potrošača javnih usluga.  

 

Članak 3. 

 Ova Odluka 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: 112-01/16-01/1 

Urbroj: 2198/31-01-16-1 

GRAČAC, 12. siječnja 2016.  

                           

Temeljem članka 9. i 10. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(„Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) i čl. 47. Statuta Općine 

Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), općinska 

načelnica Općine Gračac utvrđuje i donosi 

  

Plan prijma u službu za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

Utvrđuje se i donosi Plan prijma u službu službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac u 2016. 

godini. 

 

Članak 2. 

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti 

radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac, 

broj službenika i namještenika  koje je potrebno zaposliti, 

planirani broj vježbenika odgovarajuće stručne spreme i 

struke, stvarno stanje popunjenosti pripadnika nacionalne 

manjine, broj pripadnika nacionalne manjine koje se planira 

zaposliti, iskazani su u tablici za 2016. godinu kako slijedi: 

   

 

Broj ustrojenih radnih mjesta 

u Jedinstvenom upravnom odjelu 

12 

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta 8 neodređeno  

UKUPNO 8 

Broj službenika i namještenika koje je 

potrebno zaposliti na neodređeno vrijeme 

u 2016. godini 

0 

Stvarno stanje popunjenosti pripadnika 

srpske nacionalne manjine 

2 neodređeno 

UKUPNO 2 

Broj pripadnika srpske nacionalne manjine  

koje se planira zaposliti na neodređeno 

vrijeme radi ostvarivanja zastupljenosti  

0 

Broj vježbenika koji se planira zaposliti 0 

SVEUKUPNO SE PLANIRA ZAPOSLITI SLUŽBENIKA 

I NAMJEŠTENIKA:  

0 

 

 Članak 3. 

Ovaj Plan 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: 406-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-1 

GRAČAC, 15. siječnja 2015. g. 

 
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne 

novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i čl. 47. Statuta 

Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), 

općinska načelnica Općine Gračac donosi 

 

PLANA NABAVE OPĆINE GRAČAC 

ZA 2016. GODINU 

 

Članak 1. 

 Donosi se Plan nabave Općine Gračac za 2016. godinu.  

 

Članak 2. 

 Tablični prikaz Plana nabave iz članka 1. ove Odluke se 

prilaže i sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Ovaj Plan nabave objavit će se u «Službenom glasniku 

Općine Gračac» i na internetskim stranicama Općine Gračac. 

 
 
                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINA GRAČAC

KLASA: 406-01/16-01/1

URBROJ: 2198/31-01-15-12198/31-01-16-1

OIB: 46944306133

Plan javne nabave za 2016. godinu

Evidencijski Plan proračunaPredmet javne nabave Planirana  Procijenjena Postupak i način Plan. početak Planirano trajanje

broj nabave (konto) vrijednost nabave vrijednost nabave nabave Ug./Nar. postupka ugovora ili sporazuma

3221 Uredski  materi ja l  i  osta l i  materi ja lni  rashodi

1-2016-EBV 32211 Uredski  materi ja l 30.000,00 24.000,00 basgatelna-N

2-2016-EBV 32212 Literatura 5.000,00 4.000,00 bagatelna-N

3-2016-EBV 32214 Materi ja l  i  s redstva  za  čišćenje i  održavanje 1.000,00 800,00 bagatelna-N

4-2016-EBV 32216 Materi ja l  za  higi jenske potrebe i  njegu 1.000,00 800,00 bagatelna- N

5-2016-EBV 32219 Ostal i  materi ja l  za  potrebe redovnog održavanja 3.000,00 2.400,00 bagatelna-N

3223 Energi ja

6-2016-EBV 32231 Električna energi ja- zgrade Općine Gračac 70.000,00 56.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

7-2016-EBV 32234 Motorni  benzin i  dizel  gorivo 80.000,00 64.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

8-2016-EBV 32239 Ostal i  materi ja l  za  proizvodnju energi je (lož ul je) 110.000,00 88.000,00 bagatelna-U pros inac 2015. 12 mjeseci

3224 Materi ja l  i  di jelovi  za  tekuće i  investici jsko održavanje

9-2016-EBV 32241 Materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održ. građ.objekata 1.000,00 800,00 bagatelna-N

10-2016-EBV 32242 Materi ja l  i  di jelovi  za  održavanje postrojenja  i  opreme 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

11-2016-EBV 32243

Materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održ.transport 

sredstava 12.000,00 9.600,00 bagatelna-N
12-2016-EBV 32244 Ostal i  materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održavanje 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

13-2016-EBV 3225 Sitni  inventar i  auto gume 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

Gračac, 15. siječnja 2016. godine
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3231 Usluge telefona, pošte i  pri jevoza

14-2016-EBV 32311 Us luge telefona, telefaxa 50.000,00 40.000,00 bagatelna-N

15-2016-EBV 32313 Poštarina 50.000,00 40.000,00 bagatelna-N

16-2016-EBV 32314 Rent a  car i  taxi  pri jevoz 3.000,00 2.400,00 bagatelna-N

3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja

17-2016-EBV 32322 Usluge tek. i  invest. održavanja  postrojenja  i  opreme 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

18-2016-EBV 32323

Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja  pri jevoz. 

sred. 30.000,00 24.000,00 bagatelna-N

19-2016-EBV 32329 Ostale us luge tekućeg i  investici jskog održavanja 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

3233 Usluge promidžbe i  informiranja

20-2016-EBV 32331 Elektronski  medi ji 3.000,00 2.400,00 bagatelna-N

21-2016-EBV 32332 Tisak 5.000,00 4.000,00 bagatelna-N

22-2016-EBV 32339 Ostale us luge promidžbe i  informiranja 20.800,00 16.640,00 bagatelna-N

23-2015-EBV 3234 Komunalne us luge 5.000,00 4.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

24-2015-EBV 32359 Zakupnine i  na jamnine-osta le 7.000,00 5.600,00 bagatelna-U

s i ječanj- 

pros inac 12 mjeseci

3237 Intelektualne i  osobne us luge

25-2016-EBV 32372 Ugovori  o djelu 54.880,00 43.904,00 bagatelna- U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

26-2016-EBV 32373 Us luge odvjetnika  i  pravnog savjetovanja 35.000,00 28.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

27-2016-EBV 32376 Usluge vještačenja 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N/U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

28-2016-EBV 32375 Geodetsko katastarske us luge 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N/U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

29-2016-EBV 32379 Osta le intelektualne us luge 35.000,00 28.000,00 bagatelna-N/U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

3238 Računalne us luge

30-2016-EBV 32381 Usluge ažuri ranja  računalnih baza 40.000,00 32.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

31-2016-EBV 32389 Ostale računalne us luge 40.000,00 32.000,00 bagatelna-N/U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

32-2016-EBV 3239 Ostale usluge 60.000,00 48.000,00 bagatelna-N/U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

33-2016-EBV 3292 Premije osiguranja 12.000,00 9.600,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

34-2016-EBV 3293 Reprezentacija 60.000,00 48.000,00 bagatelna-N

35-2016-EBV 3294 Članarine 6.000,00 4.800,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

36-2016-EBV 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.500,00 20.400,00 bagatelna-N

37-2016-EBV 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 10.500,00 8.400,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

38-2016-EBV 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

Nabava uredske opreme

39-2016-EBV 4221 Uredska oprema i  namješta j 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

Sirana Gračac

40-2015-EBV 4227 Uređaji , s trojevi  i  oprema za  osta le namjene 80.000,00 64.000,00 bagatelna-N

41-2015-EBV 4212 Pos lovni  objekti 120.000,00 96.000,00 bagatelna-U ožujak 9 mjeseci

Dodatna ulaganja u poslovne objekte

42-2016-EBV 4511 Dodatna ulaganja  u pos lovne prostore 120.000,00 96.000,00 bagatelna-U ožujak 9 mjeseci

Centar za javne politike

43-2016-EBV 4264 Osta la  neproizvedena materi ja lna  imovina 125.000,00 100.000,00 bagatelna-U l ipanj 9 mjeseci
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Higijeničarska služba

44-2016-EBV 3236 Veterinarske us luge 30.000,00 24.000,00 bagatelna-N

45-2016-EBV 32343 Deratizaci ja  i  dezinsekci ja 22.000,00 17.600,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

Električna energija za vodocrpilište

1-2015-EMV 3223 Energi ja 573.000,00 458.400,00 male vri jednosti -U s i ječanj 12 mjeseci

Javna rasvjeta

2-2016-EMV 3223 Energi ja 470.000,00 376.000,00 male vri jednosti - U s i ječanj 12 mjeseci

Rekonstrukcija poslovnih objekata- Centar za javne politike

46-2016-EBV 4264 Izrada projekta 25.000,00 20.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

Gradnja nerazvrstanih cesta

47-2016-EBV 4264 Projektna dokumentaci ja  nogostupa u Srbu 15.000,00 12.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

48-2016-EBV 4214 Izrada i  postavl janje s ignal izaci je  info table 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

49-2016-EBV 4264 Izrada projektne dokumentaci ja  za  nerazvrstane ceste 25.000,00 20.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

Sanacija oborinskih kanala

50-2016-EBV 4511 Sanaci ja  oborinskih kanala  15.000,00 12.000,00 bagatelna-N

Izgradnja mrtvačnice

51-2016-EBV 4214 Ostal i  građevinski  objekti 361.000,00 288.800,00 bagatelna-U travanj 7 mjeseci

Javna rasvjeta- gradnja

52-2016-EBV 4214 Izgradnja  novog di jela  mreže javne rasvjete 40.000,00 32.000,00 bagatelna-U ožujak 7 mjeseci

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

53-2016-EBV 4264

Izrada geodetske podloge za  i zradu očevidnika  

grobl ja 30.000,00 24.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

Tržnica sanitarni čvor

54-2016-EBV 4214 Ostal i  građevinski  objekti 15.000,00 12.000,00 bagatelna -N

Nabava urbane opreme i galanterije

55-2016-EBV 4227 Oprema za  osta le namjene 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

Projekt ruralne elektrifikacije

3-2016-EMV 4214 Ostal i  građevins jki  objekti 708.279,00 566.623,20 male vri jednosti -U vel jača 7 mjeseci

Opremanje dječjih igrališta Gračac Srb

56-2016-EBV 4214 Ostal i  građevinski  objekti 50.000,00 40.000,00 bagatelna-N

Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

57-2016-EBV 4214

Izgradnja  infrastrukture za  postavl janje Zelenih otoka 

Gračac i  Srb 40.000,00 32.000,00 bagatelna-N

Ulaganje u računalne programe

58-2016-EBV 4262 Ulaganje u računalne programe 1.000,00 800,00 bagatelna-N
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 602-03/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-1 

GRAČAC, 12. siječnja 2016. g.  

   

 Temeljem čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13) donosim 

 

Odluku o kriterijima i načinu sufinanciranja 

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola u razdoblju siječanj- lipanj 2016. godine 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja 

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola u razdoblju siječanj- lipanj 2016. godine u visini od 

10%. 

 Pod javnim prijevozom iz stavka 1. ovog članka 

podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu i 

javni prijevoz u željezničkom prometu između dvaju različitih 

mjesta- mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, 

kao i prijevoz učenika na pohađanje praktične nastave i 

vježbi. 

 

 Iznimno od stavka 2. ovog članka, učenici čije je mjesto 

prebivališta odnosno boravišta na području na kojem nema 

odgovarajućeg javnog prijevoza također ostvaruju pravo na 

sufinanciranje troškova prijevoza ukoliko je organiziran 

poseban prijevoz. 

 

Članak 2. 

 Kriteriji za stjecanje prava za sufinanciranje troškova 

javnog prijevoza učenika srednjih škola su: 

- da učenik ima prebivališta odnosno boravište na području 

Općine Gračac, 

- da je učenik u školskoj godini 2015/2016. upisao i 

redovito pohađa srednju školu, 

- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava 

redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus 

ili vlak), osim iznimno u slučaju iz čl. 1. st. 3. ove 

Odluke, 

- da udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta 

učenika do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara. 

  

 Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema 

kriterijima iz stavka 1. ovog članka ostvaruju učenici koji 

pohađaju srednju školu na području Zadarske županije. 
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 Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema 

kriterijima iz stavka 1. ovog članka ostvaruju i učenici koji 

pohađaju srednju školu u susjednim županijama ukoliko su 

upisali programe obrazovanja kojih nema na upisnom području 

Zadarske županije ili su upisali programe obrazovanja kojih 

ima na području Zadarske županije, no troškovi odgovarajućeg 

prijevoza do škola susjedne županije su jednaki ili niži od 

troškova prijevoza do škola u Zadarskoj županiji. 

 

 Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema 

kriterijima iz stavka 1,2. i 3. ovog članka ne ostvaruje 

učenik: 

- koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u mjestu 

njegova školovanja, 

- kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti ostvaruju iz 

drugih izvora. 

  

Članak 3. 

 Visina pomoći za namjenu iz čl. 1. ove Odluke iznosi 10% 

ukupne od ukupne mjesečne učeničke karte za vlak i autobus, 

odnosno poseban prijevoz. 

 

 Sredstva za ovu Odluku osigurana su u Proračunu Općine 

Gračac za 2016. godinu aktivnost A100004: sufinanciranje 

cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola. 

 

 Općina Gračac će sklopiti ugovore o sufinanciranju s 

prijevoznicima koji obavljaju uslugu prijevoza učenika. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u “Službenom glasniku Općine Gračac”. 

 

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         29. ožujka 2016. godine        Godina: IV 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  20 
 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 601-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-1 

GRAČAC, 15. siječnja 2016. g.  

   

 Temeljem članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i 

naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13) te čl. 

47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske 

županije» 11/13) donosim 

 

Odluku o osiguranju 

prijevoza za obveznike predškole u 2016. godini 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Općina Gračac osigurava te financira u 100% 

iznosu prijevoz za obveznike predškole u skladu s odredbama 

članka 23. a Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13), a prema 

podacima o polaznicima Dječjeg vrtića “Baltazar” u Gračacu. 

  

Članak 2. 

 Za provedbu ove Odluke, ovisno o mogućnostima i potrebama 

organizacije prijevoza za pojedine polaznike u pojedinom 

period, Općina Gračac će sklopiti ugovore s prijevoznicima za 

obavljanje usluge prijevoza polaznika ili podmiriti troškove 

prijevoza roditeljima/starateljima polaznika u visini cijene 

autobusne karte. 

 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka 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: 604-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-1 

Gračac, 15. siječnja 2016. g. 

 

 Temeljem članka 5. Pravilnika o dodjeli studentskih 

stipendija Općine Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ 

3/14) te članka 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ 11/13), općinska načelnica donosi 

 

Odluku 

o broju i iznosu studentskih stipendija 

 

Članak 1. 

 U kategoriji studentskih stipendija za akademsku godinu 

2015/2016, Općina Gračac dodjeljuje: 

 

- 8 stipendija za uspjeh u mjesečnom iznosu od 400,00 kuna  

- 8 stipendija prema socijalnom statusu u mjesečnom iznosu od 

400,00 kuna. 

  

 

Članak 2. 

 Ova Odluka 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: 402-07/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-2 

Gračac, 15. siječnja 2016.  

   

 

 Temeljem čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13), čl. 6. st. 3. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(“Narodne novine” broj 26/15) te čl. 16. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Gračac («Službeni glasnik 

Općine Gračac» 5/15), donosim 

 

Odluku o dodjeli sredstava  

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom Općinskom društvu Crvenog križa Gračac za 

2016. godinu odobrava se izravna dodjela sredstava iz 

Proračuna Općine Gračac za 2016. godinu u iznosu od 170.000,00 

kuna. 

 

 Dodjela sredstava izravnim putem odobrava se Općinskom 

društvu Crvenog križa Gračac kao udruzi kojoj su zakonom 

dodijeljene određene javne ovlasti (Zakon o hrvatskom Crvenom 

križu (“Narodne novine” 71/10) te koja ima isključivu 

nadležnost i operativnu sposobnost u području djelovanja 

odnosno području Općine Gračac, za koje se financijska 

sredstva dodjeljuju, a na kojem se financirane aktivnosti 

provode. 

 

Članak 2. 

 

 Sukladno Proračunu Općine Gračac za 2016. godinu te 

Socijalnom programu Općine Gračac za 2016. godinu («Službeni 

glasnik Općine Gračac» 5/15) sredstva su planirana za 

aktivnosti i projekte:  
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1. Financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 100.000,00 

kuna 

2. Projekt „Mobilnog tima“ (sufinanciranje) u iznosu od 

70.000,00 kuna. 

 

Članak 3. 

 S udrugom iz čl. 1. ove Odluke kao korisnikom financijskih 

sredstava sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava s  

odredbama o dinamici i načinu isplate, nadzoru financiranja, 

izvršavanja i izvještavanja te ostalim potrebnim sadržajem 

međusobnih prava i obveza davatelja i korisnika. 

 
 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će su 

u „Službenom glasniku Općine Gračac“.  

 

                                                                      

                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 

 
 

 

 

 

 
OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 600-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-16-12 

Gračac, 29. veljače 2016. godine 

 

 Na temelju članka 33. Zakon o udrugama („Narodne novine“ 

broj 74/14), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i 

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od 

interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 

broj 26/15), članka 28. Pravilnika o financiranju programa 

javnih potreba Općine Gračac (Službeni glasnik Općine Gračac 

5/15) i članka 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ 11/13), Općinska načelnica Općine Gračac, 

dana 29. veljače 2016. godine donosi 

 

O D L U K U 

 

I. 

 Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih 

programa/projekata pristiglih na Javni natječaj za predlaganje 

programa javnih potreba u sportu, kulturi i ostalim društvenim 

djelatnostima Općine Gračac za 2016. godinu (u daljem tekstu: 

Povjerenstvo). 
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II. 

 U povjerenstvo se imenuju: 

ANKA ŠULENTIĆ - predsjednica 

NIKOLINA BENIĆ - članica 

BOJANA FUMIĆ - članica 

 

III. 

 Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijavljene programe/ 

projekate pristigle na Javni natječaj iz točke I. ove Odluke. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 

 

          
 
                       
 
 
 
 
                    
   

  

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 600-01/16-01/2 

URBROJ: 2198/31-01-16-1 

Gračac, 18. ožujka 2016. godine 

 

Na temelju članka 33. Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 

74/14), članka 6. st. 3. i čl. 29. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(„Narodne novine“ broj 26/15), članka 16. Pravilnika o 

financiranju programa javnih potreba Općine Gračac (Službeni 

glasnik Općine Gračac 5/15) i članka 47. Statuta Općine Gračac 

(„Službeni glasnik Zadarske županije“ 11/13), općinska 

načelnica Općine Gračac donosi 

 
O D L U K U 

 

I. 

 Osniva se Povjerenstvo za ocjenjivanje i predlaganje 

izravne jednokratne dodjele sredstava za javne  potrebe koje 

se financiraju iz Proračuna općine Gračac bez provedbe javnog 

natječaja odnosno poziva (u daljem tekstu: Povjerenstvo). 
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II. 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. ANKA ŠULENTIĆ- predsjednica 

2. NIKOLINA BENIĆ- članica 

3. BOJANA FUMIĆ- članica 

 
III. 

 Povjerenstvo vrši ocjenu i predlaže jednokratnu dodjelu 

financijskih sredstava do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz 

opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu 

udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi 

najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za 

financiranje svih programa i projekata udruga te daje 

Općinskoj načelnci prijedlog za odobravanje financijskih 

sredstava. 

 

IV. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 402-07/16-01/13 

URBROJ: 2198/31-01-16-3 

Gračac, 21. ožujka 2016.  

   

 

 Temeljem čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13), čl. 6. st. 3. Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge 

(“Narodne novine” broj 26/15) te čl. 16. Pravilnika o 

financiranju javnih potreba Općine Gračac («Službeni glasnik 

Općine Gračac» 5/15), donosim 

 

Odluku o dodjeli sredstava  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom Udruzi „Legalina“ Gračac odobrava se izravna 

dodjela sredstava iz Proračuna Općine Gračac u iznosu od 

5.000,00 kuna. 

 

 Dodjela sredstava izravnim putem odobrava se prema 

prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje i predlaganje izravne 

dodjele sredstava za javne potrebe koje se financiraju iz 

Proračuna Općine Gračac u svrhu završne isplate plaće 

korisnicima po provedenom projektu javnih radova.  

 

Članak 2. 

 S udrugom iz čl. 1. ove Odluke kao korisnikom financijskih 

sredstava sklopit će se ugovor o izravnoj dodjeli sredstava s  

odredbama o dinamici i načinu isplate, nadzoru financiranja, 

izvršavanja i izvještavanja te ostalim potrebnim sadržajem 

međusobnih prava i obveza davatelja i korisnika. 

 
 

Članak 3. 

 Ova Odluka 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 

 

 

Na temelju članka 23. i članka 44. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13, 48/15) i članka 47. 

Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ 

broj 11/13), općinska načelnica Općine Gračac Općinskom vijeću 

Općine Gračac na usvajanje daje  

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA 

korištenja sredstava od prodaje, zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta i 

naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu  

Članak 1. 

Na temelju Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje 

poljprivrednog zemljišta i naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

2015. godinu (Službeni glasnik Općine Gračac broj:6/2015) te 

Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu u kojem je iskazan 

plan prihoda od sredstava od prodaje, zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje i davanja na korištenje poljprivrednog 

zemljišta i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2015. 

godini (Službeni glasnik Općine Gračac br. 7/2014, 3/2015, 

6/2015), planiran je za 2015. godinu  u sklopu  izvora 

financiranja – pozicija P036, konto 6422-prihod od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te  

pozicija 022, konto 6526 - ostali prihodi za posebne namjene u 

ukupnom godišnjem iznosu od 101.000,00 kn, a ostvaren je i u 

Proračun Općine Gračac uplaćen ukupan iznos od 75.613,33 kuna. 

 

Članak 2. 

Programom  u 2015. godini sukladno Proračunu Općine Gračac za 

2015. godinu, te odredbama navedenim u članku 3. Programa 

određuje se da će se prihodi u planiranom iznosu od 101.000,00 

kn koristiti za izgradnju objekata za namjenu: 
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Kapitalni projekt K100002– „Program izmjere zemljišta“, na 

poziciji rashoda R235,  broj konta 4262 –Ulaganja u računalne 

programe u iznosu od 43.000,00 kuna.  

-  Tekući projekt T10003 – „Plan završetka projekta rute 

sira“, na poziciji rashoda R057-1, R057, R058, broj konta 4511 

– Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od  

28.000 kuna. 

- Tekući projekt T10008– „Revitalizacija šljive na području 

Općine Gračac“, na poziciji rashoda R053-1,  broj konta 3293 – 

Sufinanciranje projekta revitalizacije šljive u iznosu od  

5.000 kuna. 

- Tekući projekt T10009– „Poticanje razvoja poljoprivrede, 

stočarstva i voćarstva“, na poziciji rashoda R053,  broj konta 

3523 – Sufinanciranje projekta revitalizacije šljive u iznosu 

od  20.000 kuna. 

- Tekući projekt T10010– „Projekt Mazin“, na poziciji rashoda 

R200,  broj konta 3293 – Reprezentacija u iznosu od 5.000 

kuna. 

  Članak 3. 

Ukupna realizacija prihoda koji je ostvaren u iznosu od  

75.613,33 kn je utrošena na financiranje sljedećih aktivnosti: 

Tekući projekt T10003 – „Sirana Gračac“- Plan završetka 

projekta rute sira, na poziciji rashoda R057-1, R058, broj 

konta 4264 –financiranje u djelomičnom iznosu projekta od 

75.613,33 kuna. 

 

Članak 4. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Gračac“. 

 

Općinska načelnica 

Nataša Turbić, prof. 

 

KLASA: 320-01/15-01/10 

URBROJ: 2198/31-01-16-2 

Gračac, 2. ožujka 2016. god 
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Općinska načelnica 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ br. 9/10) 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: 940-02/08-03/20, 

Ur.broj: 538-06-02-08-1 od 27. kolovoza 2008. godine, općinska 

načelnica Općine Gračac Općinskom vijeću Općine Gračac na 

usvajanje daje sljedeće 

 

IZVJEŠĆE 

o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske 

kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

području Općine Gračac u 2015. godini 

 

I. 

 

Na temelju Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske 

kuće ili stana u državnom vlasništvu na području posebne 

državne skrbi u 2015. godini (Službeni glasnik Općine Gračac 

broj 7/2014, 3/2015 i 6/2015) te Proračuna Općine Gračac za 

2015. godinu u kojem je iskazan plan prihoda od prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području 

posebne državne skrbi u 2015. godini (Službeni glasnik Općine 

Gračac br. 7/2014, 3/2015, 6/2015), planiran je za 2015. god. 

s osnove navedenog prihoda, na poziciji P027, konto 7211, 

prihod u iznosu od 146.447,75. kuna, a realiziran je i u 

Proračun Općine Gračac uplaćen iznos od 130.708,64 kn. 

 

II. 

 

Programom utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili 

stana u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi 

u 2014. godini sukladno Proračunu Općine Gračac za 2014. 

godinu, te odredbama navedenim u članku 1. ovog Programa 

određuje se da će se prihodi u planiranom iznosu od 146.447,75 

kn koristiti za izgradnju, obnovu i održavanje komunalne 

infrastrukture i stambenog fonda u vlasništvu Republike 

Hrvatske i to: 

- Financiranje Kapitalnog projekta „ Glavni projekt 

rekonstrukcije kotlovnice“ K00009  na poziciji rashoda 

R078  u  iznosu sufinanciranog dijela iz sredstava od 

prodaje obiteljske kuće ili stana od 22.000,00 kuna, 

- Sufinanciranje dijela Kapitalnog projekta K100027 

„Modernizacija Kozarčeve ceste“ na poziciji rashoda R079 

u iznosu od sufinanciranog dijela od prodaje kuće ili 

stana od 54.337,00 kuna. 
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- Sufinanciranje dijela Kapitalnog projekta K100006 

„Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu“ na poziciji 

rashoda R084-1 „Izrada projekta“ u iznosu od 30.000,00 

kuna. 

- Financiranje Kapitalnog projekta K100004 „Izgradnja 

spremišta za pelete“ na poziciji rashoda R217 u 

cjelokupnom iznosu od 24.010,75 kuna. 

- Financiranje provedbe Energetskog pregleda javne rasvjete 

na poziciji rashoda R184 u iznosu od 16.100,00 kuna 

 

III. 

 

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.   

 

Ukupna realizacija prihoda koji je ostvaren u iznosu od  

130.708,64 kn je utrošen na: 

- Financiranje Kapitalnog projekta „ Glavni projekt 

rekonstrukcije kotlovnice“ K00009  na poziciji rashoda 

R078  u  iznosu sufinanciranog dijela iz sredstava od 

prodaje obiteljske kuće ili stana od 27.500,00 kuna, 

- Sufinanciranje dijela Kapitalnog projekta K100027 

„Modernizacija Kozarčeve ceste“ na poziciji rashoda R079 

u iznosu od sufinanciranog dijela od prodaje kuće ili 

stana od 47.848,25 kuna. 

- Sufinanciranje dijela Kapitalnog projekta K100006 

„Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu“ na poziciji 

rashoda R084-1 „Izrada projekta“ u iznosu od 30.000,00 

kuna. 

- Financiranje Kapitalnog projekta K100004 „Izgradnja 

spremišta za pelete“ na poziciji rashoda R217 u 

cjelokupnom iznosu od 24.010,75 kuna. 

- Djelomično sufinanciranje provedbe Energetskog pregleda 

javne rasvjete na poziciji rashoda R184 u iznosu od 

1.349,64 kuna. 

 

IV 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Gračac“. 

 

            OPĆINSKA NAČELNICA: 

            Nataša Turbić, prof. 

Klasa: 370-01/14-01/1 

Ur.broj: 2198/31-01-16-4 

Gračac, 2. ožujka 2016. godine 
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Općinska načelnica 

 

Na temelju članka 65. stavak 3. Zakona o šumama („Narodne 

novine“ broj 140/05,82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12 i 

68/12) i članka 47. Statuta Općine Gračac („Službeni glasnik 

Zadarske županije“ broj 11/13), općinska načelnica Općine 

Gračac, Općinskom vijeću Općine Gračac na usvajanje daje  

 
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA 

utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu  

Članak 1. 

Na temelju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 

2015. godinu (Službeni glasnik Općine Gračac broj:7/2014, 

3/2015, 6/2015) te Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu u 

kojem je iskazan plan prihoda od  šumskog doprinosa u 2015. 

godini (Službeni glasnik Općine Gračac br.7/2014, 3/2015, 

6/2015), planiran je za 2015. godinu  u sklopu  izvora 

financiranja – pozicija P021, konto 6524,  prihod šumskog 

doprinosa, u ukupnom godišnjem iznosu od 382.000,00 kn., a 

ostvaren je i u Proračun Općine Gračac uplaćen iznos od 

378.632,50 kuna. 

Članak 2. 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2015. godini 

sukladno Proračunu Općine Gračac za 2015. godinu, te odredbama 

navedenim u članku 3. Programa određuje se da će se prihodi u 

planiranom iznosu od 382.000,00 kn koristiti za izgradnju 

objekata komunalne infrastrukture za namjenu: 

-  Provedba programa energetske učinkovitosti- projekta 

dokumentacija u iznosu od 49.000,00 kuna. 

-  Higijeničarska služba u iznosu od 45.500,00 kuna. 

-  Nabava opreme trgovačkkom društvu „Gračac čistoća u 

djelomičnom iznosu 50.000,00 kuna. 

-  Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u djelomičnom 

iznosu od 30.000,00 kuna. 

-  Sanacija DV Baltazar u iznosu od 68.000,00 kuna. 

- Projekt sanacijekuhinje DV Baltazar u iznosu od  52.000,00 

kuna 

-  Projektna dokumentacija komunalne infrastrukture 47.500,00 

kuna. 

-  Izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu 40.000,00 

kuna“ 

  Članak 3. 
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Ukupna realizacija prihoda koji je ostvaren u iznosu od  

378.632,50  kn je utrošena na financiranje dijela sljedećih 

aktivnosti: 

Provedba programa energetske učinkovitosti- projekta 

dokumentacija u iznosu od 33.625,00 kuna. 

-  Higijeničarska služba u iznosu od 41.932,32 kuna. 

-  Nabava opreme trgovačkkom društvu „Gračac čistoća u 

djelomičnom iznosu 27.808,60 kuna. 

-  Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu u djelomičnom 

iznosu od 17.048,19 kuna. 

-  Sanacija DV Baltazar u iznosu od 66.992,32 kuna. 

- Projekt sanacijekuhinje DV Baltazar u iznosu od  51.744,94 

kuna 

-  Projektna dokumentacija komunalne infrastrukture 47.500,00 

kuna. 

-  Izrada projektne dokumentacije za mrtvačnicu 40.000,00 

kuna“ 

- Financiranje dijela provedbe Energetskog pregleda javne 

rasvjete na poziciji rashoda R184 u iznosu od 6.232,86 kuna 

zbog nedostatnosti sredstava od prodaje obiteljske kuće ili 

stana u državnom vlasništvu 

- Financiranje Nabave i ugradnje panic rasvjete u Dječjem 

vrtiću Baltazar Gračac na poziciji rashoda R218 u iznosu od 

3.775,00 kuna zbog nedostatnosti sredstava od prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu 

- Financiranje kupnje Programa izmjere zemljišta na poziciji 

rashoda R235 u iznosu od 33.840,00 kuna zbog nedostatnosti 

sredstava od nefinancijske imovine i prihoda od poreza. 

- Financiranje dijela tekućeg projekta T10003 Održavanje 

oborinskih kanala na poziciji rashoda R186 u djelomičnom 

iznosu od 8.125,00 kuna zbog nedostatnosti sredstava od 

tekućih pomoći iz državnog proračuna. 

- Financiranje dijela Tekućeg projekta T10003 – „Sirana 

Gračac“- Plan završetka projekta rute sira, na poziciji 

rashoda R057-1, R057, R058, broj konta 4264 –financiranje u 

djelomičnom iznosu projekta od 8,27 kuna. 

Članak 4. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Gračac“. 

Općinska načelnica 

Nataša Turbić, prof. 

 

KLASA: 321-01/14-01/3 

URBROJ: 2198/31-01-16-4 

Gračac, 2. ožujka 2016. go 
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Općinska načelnica 

 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s 

nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj 86/12) 

i  članka 47. Statuta Općine Gračac ("Službeni glasnik 

Zadarske županije" 11/13), općinska načelnica Općine Gračac 

Općinskom vijeću Općine Gračac na usvajanje daje  

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2015. godinu  

 

Članak 1. 

Na temelju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu 

(Službeni glasnik Općine Gračac broj:7/2014, 3/2015, 6/2015) 

te Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu u kojem je iskazan 

plan prihoda od naknade za zadržavanje nezakonite zgrade u 

prostoru u 2015. godini (Službeni glasnik Općine Gračac 

br.7/2014, 3/2015, 6/2015), planiran je za 2015. godinu  u 

sklopu  izvora financiranja – pozicija P028, konto 6429,  

prihod naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, u 

ukupnom godišnjem iznosu od 75.000,00 kn., a ostvaren je i u 

Proračun Općine Gračac uplaćen iznos od 57.951,81 kuna. 

 

Članak 2. 

Programom utroška sredstava za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru u 2015. godini sukladno Proračunu 

Općine Gračac za 2015. godinu, te odredbama navedenim u članku 

1. Programa određuje se da će se prihodi u planiranom iznosu 

od 75.000,00 kn koristiti 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): 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti kroz 

Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 
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2015. 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: 

-    2. Tablice:  Planirana sredstva za financiranje Programa, 

financiranje dijela kapitalnog projekta u iznosu od 20.000,00 kuna 

pod nazivom „Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu“  

-   3.  Tablice:  Planirana sredstva za financiranje Programa, naziv 

kapitalnog projekta „Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Gračac“ u iznosu od 55.000,00 kuna. 

Naknada se u proračunu nalazi u sklopu  izvora financiranja – 

pozicija P028, konto 6429, naknada za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade, a  predviđa se u ukupnom godišnjem iznosu od 

75.000,00 kn. 

  Članak 3. 

Ukupna realizacija prihoda koji je ostvaren u iznosu od  

57.951,81  kn je utrošen na financiranje dijela sljedećih 

aktivnosti: 

- Financiranje dijela kapitalnog projekta u iznosu od 2.951,81 kuna 

pod nazivom „Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu“ 

  

-  Financiranje Programa, naziv kapitalnog projekta „Izmjene i 

dopune Prostornog plana uređenja Općine Gračac“ u iznosu od 

55.000,00 kuna. 

Članak 4. 

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Gračac“. 

 

       Općinska načelnica 

       Nataša Turbić, prof. 

    

 

KLASA: 361-01/14-01/6 

URBROJ: 2198/31-01-16-4 

Gračac, 2. ožujka 2016. god 
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Općinska načelnica 
 
Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine”,  – pročišćeni tekst, 
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, 147/14, 36/15), te članka 47. Statuta Općine Gračac (“Službeni 
glasnik Zadarske županije”, broj:11/13) općinska načelnica Općine Gračac daje  
 
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
 ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. godinu 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Izvješćem utvrđuje se  izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Gračac za 2015. godinu, te iskaz  ostvarenih financijskih sredstava i sukladno 
Programu provedene aktivnosti u naravi. 

Članak 2. 
 

Sredstva predviđena za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. 
godinu (Službeni glasnik Općine Gračac 7/2014, 3/2015, 6/2015) : 
 
V r s t a  s r e d s t a v a          Iznos predviđenih sredstava            Ostvareno  sredstva                                                                                                            
                             u Programu 2015.                                         
 
Komunalna naknada                        1.504.500,00                938.602,61                                            
 
Tekuće pomoći iz državnog proračuna               472.400,00                                       764.238,69                  
 
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna              33.900,00             17.850,00                                      
 
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine              16.100,00            1.349,64  
 
Šumski doprinos               0,00                                        14.357,86  

 
 
UKUPNO                                                         2.026.900,00     1.736.398,80                             
                                                    
 
 
 

Članak 3. 
 

Sredstva namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture iz prethodnog članka ostavrena 
su  se kako slijedi: 
 
1. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I RADOVI NA UREĐENJU OPĆINE GRAČAC 
 
                                                                         PLANIRANO                                    OSTVARENO 

 
N a z i v 
Čišćenje i održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javno prometnih površina, održavanje dječjih 
igrališta na području Općine Gračac putem vlastite komunalne tvrtke Gračac Čistoća d.o.o., Park sv. 
Jurja 1, 23 440 Gračac. 
 
U K U P N O                                                     230.000,00                                         227.923,22 
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2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA  
 
 
N a z i v                                                        
Održavanje cesta, nasipanje seoskih putova, sanacija oštećenog asfalta, održavanje odvodnje 
oborinskih voda, postava vertikalne i horizontalne signalizacije i zimska služba putem komunalne 
tvrtke Gračac Čistoća d.o.o. 
                                                                                                 
 
 U K U P N O                                            360.000,00                                               295.425,51                                           
 
 
3. JAVNA RASVJETA 
 
N a z i v      
Popravak i održavanje javne rasvjete      100.000,00                                                   80.599,19 
Potrošnja električne energije                   470.000,00                                                  394.238,69     
Energetski pregled javne rasvjete             33.900,00           25.432,50                                                                                 
  
U K U P N O                                            603.900,00                                                500.270,38                  
 
Javna rasvjeta održava se putem Pectus d.o.o., Mrdeže 7, 22205 Perković,  na temelju ugovora 
sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu na 4 godine od 2014. -2017. godine 
 
4. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 
 
N a z i v       
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda - čišćenje postojećih slivnika na javnim površinama i 
javnim nerazvrstanim cestama od mulja i otpada putem komunalne tvrtke Gračac Čistoća d.o.o.  
 
 U K U P N O                                             73.000,00                                                   10.600,00 
                                                  
 
5. ODRŽAVANJE VODOVODA 
 
N a z i v 
Subvencioniranje Gračac Vodovod d.o.o. kroz financiranje električne energije za  rad svih postojećih 
vodocrpilišta, odnosno za električne energije za rad pumpi za isporuku pitke vode na području Općine 
Gračac (vodocrpilišta Gračac, Srb i Bruvno). 
          
                                                                       

 UKUPNO                       570.000,00                                                  566.001,29 
 
 
 
6. PRIGODNO UREĐENJE GRADA 
 
N a z i v 
Božićno i novogodišnje uređenje Općine Gračac 
 
Obavlja se putem Pectus d.o.o. Mrdeže 7, 22205 Perković na temelju ugovora  na 4 godine od 2014. -
2017. godine. 
 
UKUPNO                                                15.000,00                                                               0,00 
 
 
7. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GROBLJA 
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N a z i v 
Održavanje i uređivanje groblja u Gračacu, Srbu čišćenjem od otpada, košenjem i uređenjem površina 
oko grobnica putem komunalne tvrtke Gračac Čistoća d.o.o. 
 
 
U K U P N O             95.000,00                             95.566,19                               
 
 
8.ODRŽAVANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA  
 
N a z i v 
Redovno  održavanje odlagališta komunalnog otpada sabijanjem i prekrivanjem odloženog otpada 
inertnim materijalom te održavanje protupožarnog pojasa putem Gračac Čistoća d.o.o.              
 
U K U P N O                                                50.000,00                                                 40.612,21 
 
9.HITNE INTERVENCIJE 
 
N a z i v 
Izvanredno (interventno) održavanje odlagališta komunalnog otpada temeljem naloga komunalnog 
radara, a putem Gračac Čistoća d.o.o.              
 
U K U P N O                                                30.000,00                                                         0,00 
 
 
 
U K U P N O  REALIZACIJA  od 1. do 9.    
 

             2.026.900,00                                             1.736.398,80                                             

                            
 
 
 
Napomena: Posljednje važeće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture 
objavljene u „Službenom glasniku Općine Gračac“ 6/2015 nisu usklađene s posljednjim izmjenama i 
dopunama Proračuna Općine Gračac pod točkom 4.2. Programa „Održavanje oborinskih kanala“ 
planirani iznos je  50.000,00 kuna, a Tekući projekt T10003  „Održavanje oborinskih kanala“ na poziciji 
rashoda R186 iskazan je u planiranom iznosu od 40.000,00 kuna. 
 
 
 
 
                                                                     OPĆINSKA NAČELNICA: 
                                                                                      Nataša Turbić, prof. 
 
KLASA:363-01/14-01/11 
Ur.broj: 2198/31-01-16-4 
U Gračacu, 2. ožujka 2016. godine 
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Općinska načelnica 
 
Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine”,  – pročišćeni tekst, 
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, 147/14, 36/15), te članka 47. Statuta Općine Gračac (“Službeni 
glasnik Zadarske županije”, broj:11/13) općinska načelnica Općine Gračac daje 
 
 

 IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 
 GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA 

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU 
 
 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje programa gradnje  objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture i nabavku opreme za područje Općine Gračac za 2015. godinu, te iskaz financijskih 
sredstava  za ostvarivanje Programa. 
 
 
 

Članak 2. 
 

Izvore sredstava za ostvarivanje ovog Programa čine sredstva komunalnog dorpinosa, sredstva iz 
cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, ostalih prihoda proračuna Općine 
Gračac, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom ili ugovorom, kapitalne pomoći iz državnog 
proračuna (prodaja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske). 
 
                                               Predviđena sredstva                        Ostvareni Prihod/Izvršenje 
                                   Programom i procjena troškova 
 
Komunalni dorinos                    135.681,80     114.413,00  
Šumski doprinos                    286.500,00     256.910,45 
Naknada za zadr.nez. izgr. zg.                      75.000,00       57.951,81 
Prihodi od prodaje nef. Imovine                   130.347,75     129.359,00 
Kapitalne pomoći iz državnog pr.              1.013.825,20     107.000,00          
Kapitalne pomoći iz županijskog pr.            129.426,00         40.000,00 
Kapitalne pomoći međ. org.                         225.426,00                0,00 
_______________________________________________________________________________     
U K U P N O                                              1.996.206,75                                         705.634,26     
 
 
 

Članak 3. 
 

Sredstva namijenjena za građenje objekta i uređaja komunalne infrastrukture iz prethodnog 
članka izvršena su kako slijedi: 
 
 

  PROGRAM PLANIRANI  IZNOS           REALIZACIJA 

 

1. NERAZVRSTANE CESTE 173.837,00 167.348,25 

- Modernizacija Kozarčeve ceste 161.337,00  154.848,25 
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    - Glavni  projekt izgradnje nogostupa 12.500,00  12.500,00 

 

2. JAVNA RASVJETA 50.000,00 50.000,00 

- Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu 50.000,00  50.000,00 

 

3. PROSTORNOPLANSKA DOKUMENTACIJA 55.000,00 55.000,00 

- Izmjene i dopune PPUO Gračac 55.000,00 55.000,00 

 

4. GROBLJA 70.000,00 40.000,00 

- 
Dodatna ulaganja na ogradi na 
pravoslavnom groblju Gračac 

30.000,00  0,00 

- Izrada Projektne dokumentacije mrtvačnice 40.000,00  40.000,00 

 

5. 
GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE 
KOMUNALNIM OTPADOM 

402.101,00 189.413,00 

- 

Projektno tehnička dokumentacija izgradnje 
pretovarne stanice na području Općine 
Gračac 

75.000,00  75.000,00 

- Geodetski elaborat pretovarne stanice 13.750,00  13.750,00 

- Zemljište za izgradnju pretovarne stanice 100.663,00  100.663,00 

- 

Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske 
dozvole sanacije odlagališta otpada 
Stražbenica 

22.688,00  0,00 

- 
Sanacija odlagališta komunalnog otpada 
Stražbenica 

190.000,00  0,00 

 

6. OBJEKTI DRUŠTVENOG STANDARDA 1.245.268,75 203.873,01 

- SANACIJA DV BALTAZAR 68.000,00  66.992,32 

- Projekt sanacije kuhinje DV Baltazar 52.000,00  51.744,94 

- 
Izrada glavnog projekta rekonstrukcije 
kotlovnice 

22.000,00 27.500,00 

- Izgradnja spremišta za pelete  24.010,75  24.010,75 

- 
Projekt ruralne elektrifikacije na području 
Općine Gračac 

1.030.258,00  0,00 

- 
Izrada projekta za  provedbu programa 
energetske učinkovitosti zgrade Općine 

49.000,00  33.625,00 

 
 

  
                                                             
PROGRAM 

    
   SVEUKUPNO PLANIRANO 

 
SVEUKUPNO IZVRŠENO 

   1.996.206,75 705.634,26 

 
 
 
 

                                                                     OPĆINSKA NAČELNICA: 
                                                                                      Nataša Turbić, prof. 
 
KLASA:363-01/14-01/12 
Ur.broj: 2198/31-01-16-4 
U Gračacu, 2. ožujka 2016. godine 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 080-02/16-01/1 

Urbroj: 2198/31-01-16-1 

GRAČAC, 25. veljače 2016.  

 

 

 Temeljem 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), općinska načelnica Općine Gračac  

podnosi Općinskom vijeću Općine Gračac  

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

OPĆINSKE NAČELNICE OPĆINE GRAČAC 

za razdoblje srpanj- prosinac 2015. g. 
 

 

I. UVOD  

 

 Odredbama 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), 

i članka 49. st. 1. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13) propisano je da općinski načelnik 

dva puta godišnje Općinskom vijeću podnosi polugodišnje 

izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za 

razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za 

razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. 

  

 Zakon 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) i Statut Općine Gračac 

(«Službeni glasnik Zadarske županije» 11/13), kao i niz 

posebnih propisa, uređuju prava i dužnosti, ovlasti i 

odgovornosti općinskog načelnika. 

 

 Dužnost općinske načelnice obavljala sam za cijelo vrijeme  

izvještajnog razdoblja. 

 

 

 

II. IZVJEŠĆE 

 

U izvještajnom razdoblju izrađeni su prijedlozi i usvojene 

odluke odnosno akti: 
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Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz 

javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Gračac, Odluka 

o osnivanju Povjerenstva za otklanjanje nepravilnosti u 

poslovanju, I. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Gračac za 

2015. godinu, Odluka o visini naknade za dobrovoljne 

vatrogasce, Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja 

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola u razdoblju rujan- prosinac 2015. godine, Odluka o 

dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za otklanjanje 

nepravilnosti u poslovanju, Pravilnik o financiranju javnih 

potreba Općine Gračac, Zaključak o usvajanju Izvješća o 

korištenju proračunske zalihe, Izmjene i dopune Proračuna 

Općine Gračac za 2015. godinu, Odluka o izmjeni i dopuni 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2015. g, 

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2015. g, Izmjene i dopune 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu, Izmjene i dopune 

Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili 

stana u državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 2015. 

godini, Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. 

godinu, Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za 

2015. godinu, Izmjene i dopune Programa javnih potreba u 

kulturi i religiji za 2015. g, Izmjene i dopune Socijalnog 

programa Općine Gračac za 2015. g, Izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u športu za 2015. g, Izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. 

godinu, Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 

Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2015. godine, 

Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Knjižnice i 

čitaonice Gračac, Izmjena i dopuna Odluke o plaćama, Odluka o 

pravima dužnosnika Općine Gračac, Izmjena Odluke o komunalnim 

djelatnostima na području Općine Gračac, Izmjene godišnjeg i 

srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 

području Općine Gračac za razdoblje od 2014. do 2017. godine,  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 

period 1.1- 30.06. 2015. g, Odluka o ugostiteljskoj 

djelatnosti na području Općine Gračac, Odluka o poništenju 

natječaja za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac, Odluka o 

sufinanciranju, Odluka o otpisu zbog neusklađenosti, Odluka o 

otpisu zastarjelih potraživanja, Odluka o prijenosu komunalnih 

vodnih građevina, Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 

obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja 

Općine Gračac za 2014. godinu, Odluka o raspoređivanju 

sredstava političkim strankama i članovima Općinskog vijeća 

izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Gračac u 

2016. godini, Program javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju za 2016. godinu, Program javnih potreba u sportu 
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za 2016. godinu, Socijalni program Općine Gračac za 2016. 

godinu, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2016. 

godinu, Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim 

otpadom 2016, Program utroška sredstava o prodaje obiteljske 

kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Gračac 

u 2016. godini, Program utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. 

godinu, Program utroška šumskog doprinosa za 2016. godinu, 

Program utroška sredstava od zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene 

zemljišta za 2016. godinu, Program gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2016. godinu, 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 

2016. godinu, Proračun Općine Gračac za 2016. godinu, 

Projekcije Proračuna Općine Gračac za 2017- 2018. godinu, 

Odluka o osnivanju prava građenja na nekretnini u vlasništvu 

Općine Gračac, Odluka o osnivanju prava građenja na zemljištu 

u vlasništvu Općine Gračac, Odluka o imenovanju vršitelja 

dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac, Odluka o 

izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac 

za 2015. godinu, Program korištenja sredstava od zakupa, 

zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 

naknade za promjenu namjene zemljišta za 2015. godinu, II. 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu i dr. 

 

 Svakodnevno se surađivalo i komuniciralo s proračunskim 

korisnicima, udrugama i poslovnim suradnicima iz javnog i 

privatnog sektora, kako s područja naše Općine, tako i izvan  

Općine Gračac, Zadarskom županijom i državnom upravom. 

 

 Zajedničkim naporima, u cilju daljnjeg opremanja općinskih 

komunalnih društava, trgovačkom društvu GRAČAC VODOVOD I 

ODVODNJA d. o. o. osigurali smo kapitalne potpore za troškove 

nabave mini bagera (rovokopača- gusjeničara) i radnog stroja 

(traktora). Trgovačkom društvu GRAČAC ČISTOĆA d. o. o. za 

komunalne djelatnosti nabavljeno je novo specijalno komunalno 

vozilo za odvoz komunalnog i sortiranog otpada s nadogradnjom 

zapremine 16 m3, prema Ugovoru o neposrednom sufinanciranju 

Ugovorom Općine Gračac i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost, uz sufinanciranje PDV-a i 20% iznosa od strane 

Općine Gračac.  

 

 Tijekom izvještajnog razdoblja naručena je projektna 

dokumentacija za izgradnju mrtvačnice u Gračacu te za 

rekonstrukciju javne rasvjete. 

 

 Sklopljen je ugovor s Državnim uredom za obnovu i stambeno 
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zbrinjavanje za financiranje rekonstrukcije dijela 

kanalizacije za spoj novoizgrađene zgrade u Školskoj ulici u 

Gračacu.  

 

 Ostvarena su sredstva i izvršeno asfaltiranje Kozarčeve 

ulice u Gračacu.  

 

 Od održanih manifestacija u čijoj organizaciji je 

neposredno sudjelovala Općina Gračac potrebno je istaknuti 

Sajam jeseni i Božićni sajam. Izvršeno je prikupljanje 

podataka o turističkim kapacitetima i potencijalima Općine 

Gračac.  

 

 Izrađen je plan završetka Sirane Gračac čija realizacija 

se očekuje ove godine. 

 

 Izvršeno je otklanjanje najvećeg dijela nepravilnosti 

prethodnih godina, u skladu s nalozima i preporukama Državnog 

ureda za reviziju.  

 

 Uspostavljen je registar imovine, javnih površina i cesta.  

 

 Započeta je izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja Općine Gračac. 

 

 Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom 

dostavljena je dokumentacija uz zahtjev za darovanje četiri 

nekretnine- zemljište odlagališta otpada, objekta bivše   

bolnice u Gračacu, kino- dvorane i društvenog doma u Srbu. 

 

 

III. PRIKAZ PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU BIT ĆE DOSTAVLJEN UNUTAR POSEBNOG AKTA- GODIŠNJEG 

IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU (OBRAČUNU) PRORAČUNA OPĆINE GRAČAC ZA 

PERIOD 01. 01. 2015– 31. 12. 2015. U ZAKONSKOM ROKU. 

 

 

 Predlažem Općinskom vijeću usvajanje Izvješća. 

 

 

 

 

                              OPĆINSKA NAČELNICA: 

                              Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 402-01/15-01/39 

URBROJ: 2198/31-01-16-2 

Gračac, 29. ožujka 2016.  

 
Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 47. 

Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 

11/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne 

novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i 

računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon 

(“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 

projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – 

nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), općinska 

načelnica Općine Gračac donosi 

 
Izmjene i dopune 

P R A V I L N I K A 

o financiranju javnih potreba Općine Gračac 

 

 
Članak 1. 

 

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Gračac 

(„Službeni glasnik Općine Gračac” 5/15), članak 26. mijenja se 

i glasi: 

 

„ Članak 26. 

 

 Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja obavlja se 

u roku od petnaest dana od dana isteka roka za podnošenje 

prijava na natječaj, nakon čega Povjerenstvo donosi odluku 

koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno 

ocjenjivanje, a koje se odbijaju iz razloga neispunjavanja 

propisanih uvjeta natječaja. „ 

 

 

Članak 2. 

 

 Članak 27. mijenja se i glasi: 

 

„ Članak 27. 

 

 (1) Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga 

neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici bit će 

obaviještene u roku od osam dana od dana donošenja odluke, 

nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema 
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obavijesti, podnijeti prigovor općinskom načelniku,  koji će u 

roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. 

 (2) U slučaju prihvaćanja prigovora od strane općinskog 

načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u 

slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena. „ 

 

 
Članak 3. 

 

 Članak 29. mijenja se i glasi: 

 

„ Članak 29. 

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave 

koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno 

kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje 

prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe 

ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, 

odlučuje općinski načelnik. „ 

 
Članak 4. 

 

 U članku 52. st. 4. tekst „pročelnik Jedinstvenog upravnog 

odjela” zamjenjuje se tekstom: “općinski načelnik”. 

 

 

Članak 5. 

 

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu dan nakon 

objave u „Službenom  glasniku Općine Gračac“. 

 

 
                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 
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Općinsko vijeće 

KLASA:  810-01/16-01/2 

Urbroj: 2198/31-02-16-1 

Gračac, 10. ožujka 2016. g.  

 

Na temelju članka 17.  Zakona o civilnoj zaštiti (NN br. 

82/15) i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće na svojoj 21.  

sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine donosi 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC  

U 2015. GODINI 

 

 Odredbom čl. 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN br. 

174/04, 79/07 i 38/09 ) koji je bio na snazi do 31. srpnja 

2015. godine bilo je određeno da u ostvarivanju prava i 

obaveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela 

jedinica lokalne i  područne ( regionalne ) samouprave 

najmanje jedanput godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava 

zaštite i  spašavanja, te donose smjernice za organizaciju 

sustava zaštite i spašavanja. 

 Novim Zakonom o civilnoj zaštiti (NN br. 82/15), koji je 

na snazi od 1. kolovoza 2015. godine, u čl. 17. propisano je, 

između ostalog, da predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog 

tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 

razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan 

razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

 Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti 

(preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i 

financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, 

ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i 

način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa 

sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu 

radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja 

građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i 

katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih 

razaranja. 

 Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj 

(regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i 

sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u 

jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, 
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pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti 

nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i 

katastrofe. 

Ova analiza uključuje i sve poduzete aktivnosti u području 

civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja. 

1.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno 

tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u 

velikim nesrećama i katastrofama. 

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o 

mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan 

djelovanja sustava civilne zaštite na području Općine Gračac, 

upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove 

informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

2.Članovi stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog 

centra 112, područnog ureda za zaštitu i spašavanje. 

3. Općina Gračac je izradila Procjenu ugroženosti 

stanovništva, materijalnih kulturnih dobara i okoliša od 

opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća, 

za koju je dobila suglasnost od ŽUZS u Zadru, i koju je 

usvojilo Općinsko vijeće na svojoj 14 sjednici održanoj 05. 

Ožujka  2015 godine. 

Procjenu ugroženosti je izradila tvrtka „Anparo Kontrola“ iz 

Zagreba koja je izradila i Plan zaštite i spašavanja i Plan 

Civilne zaštite, koji su usvojeni na istoj sjednici općinskog 

vijeća. 

4. Portupožarna zaštita – Vatrogastvo – JVP I DVD 

- Na području Općine Gračac djeluje JVP Gračac koja ima 22 

stalno zaposlene osobe. Postrojba je opremljena sa 6 

vatrogasnih i jednim zapovjednim vozilom.  

- DVD Gračac ima 20-ak članova obučenih za gašenje požara, 

koji djeluju u prostorijama JVP skupa sa njenim 

profesionalnim djelatnicima i sa kojima dijeli vozni park 

od 3 vozila. 

- DVD Srb ima 4 člana koji u slučaju potrebe surađuju sa 

Stožernim DVD – om Gračac. 

Vatrogasna postrojba Gračac je u 2014 imala 42 razne 

intervencije, gašenje požara i spašavanje ljudstva i 

mterijalnog. 

5. Evakuacija i sklanjanje stanovništva 

Evakuaciju stanovništva  provoditi će Područni ured zaštite i 

spašavanja, odnosno biti će regulirana Županijskim 

evakuacijskim planom. 

6. Elementarne nepogode 
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Snijeg, odn. sniježni nanosi koji često znaju zahvatiti 

područje Općine  Gračac, mogu uzrokovati prekide u prometu 

kako na državnim i lokalnim cestama, tako i na nerazvrstanim 

cestama, odnosno pristupu naseljenim mjestima na području koje 

obuhvaća naša Općina. 

U tom slučaju će biti angažairana zimska služba nadcestarije 

Gračac, tvrtka Gračac Čistoća d.o.o., kao i privatni 

poduzetnici koji posjeduju tešku mehanizaciju potrebnu za 

otklanjanje elementarne nepogode. 

Osim snijega moguć je još jedan uzročnik elementarne nepogode 

a to je jak vjetar i kiša koji može uzrokovati kvarove na 

strujnim vodovima kao i oštećenju stambenih objekata. 

Za slučaj potrebe zbrinjavanja osoba koje su se zatekle van 

mjesta stanovanja sa nemogućnošću povratka u ta mjesta radi 

blokiranja prometnica i sl., Općina Gračac će osigurati 

zbrinjavanje u dvjema školskim dvoranama uz pomoć Općinskog 

Crvenog Križa. 

Zdravstvenu zaštitu osigurat će liječnički timovi zdravstvene 

ambulante Gračac i Hitne Medicinske Pomoći koja je podijeljena 

u 5 timova.  

U protekloj godini nismo imali posebne potrebe za takvim 

intervencijama, izuzev jedne intervencije zbog neodgovornog 

ponašanja jedne osobe u naselju Srb, koja je unatoč 

upozorenjima za opasnost svojevoljno otišla u predio Moslovare 

te se zbog obilnih padalina snijega nije bila u mogućnosti 

vratiti u naselje Srb, a niti javiti bližnjima zbog nedostatka 

signala za mobilne mreže. Nakon intervencije Centra 112 i 

Stožera Z i S uspjelo se stupiti u kontakt sa tom osobom te se 

isti vratio u naselje Srb bez posljedica po zdravlje. 

7. Ekologija i zaštita voda 

Za područje Općine Gračac u narednom periodu potrebno 

izgraditi kanalizacijski sustav sa prečistačima otpadnih voda, 

kao i odvodnju oborinskih voda koje stvaraju problem u 

pojedinim dijelovima naselja Gračac. 

Na području Općine Gračac komunalni otpad se privremeno odlaže 

na postojećem odlagalištu, na lokaciji Stradžbenica uz 

istodobnu sanaciju, a u narednom periodu na području Općine 

Gračac u planu je izgradnja Pretovarne stanice. 

Građevinski otpad se isto tako odlaže na gore pomenutom 

odlagalištu, a koji istovremeno može služiti i za sanaciju 

istog odlagališta. 

Vodoopskrba naselja Gračac i bliže okolice, vrši se preko 

vodoopskrbnog sustava sa vodocrpilišta Štikada, na kojemu  je 

potrebno izvršiti određene sanacije kako na samom zahvatu na 

pumpnoj stanici zbog zastarjelosti i dotrajalosti opreme, tako 

i na cjevovodu koji je od azbestnocementnih cijevi, koje su 

dotrajale te na istima pojavljuju česti kvarovi. U 2015 godini 

sa osnivanjem trgovačkog društva Gračac Vodovod i odvodnja, 

sanirano je dosta kvarova na cjevovodu, osposobljena crpna 
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pumpa koja je bila u kvaru i otklonjeno još nekoliko 

nedostataka na crpnom postrojenju koji su znatno utjecali na 

kvalitetnu isporuku pitke vode potrošačima, kao i postavljena 

kvalitetna žičana ograda oko vodocrpilišta radi sigurnosti i 

pristupa neovlaštenim osobama u krug vodocrpilišta.  

Na području Općine Gračac od većih zahvata vode postoje još 

vodozahvati u Srbu i Bruvnu koji su u dosta lošem stanju i na 

kojima je isto tako izvršeno dosta sanacija ali je potrebno 

još dosta toga napraviti zbog zapuštanosti i nemara tvrtke 

koja je prije rukovodila sa time a nad kojom je proveden 

stečaj .  

8. Potencijalna opasnost od tehničko-tehnoloških nesreća u 

pogonima i transportu 

Na području Općine Gračac postoje dvije benzinske crpke, u 

Gračacu i u Srbu, koje posjeduju svu potrebnu opremu za slučaj 

nesreće, a benzinska crpka u Gračacu je preuređena u 2014 

godini prema novim standardima. 

U transportu postoji potencijalna opasnost u vrijeme kada je 

zbog jake bure zatvorena autocesta A1 od tunela Sv.Rok do 

Maslenice, te se promet preusmjerava preko Gračaca prema 

Dalmaciji, pa postoji opasnost od vozila koja prevoze 

potencijalno opasni teret. 

U protekloj godini nije zabilježena takva opasnost na opdručju 

Općine Gračac. 

9. Veterinarska zaštita i zaštita bilja 

Područje Općine Gračac pokriva Veterinarska stanica Obrovac 

čiji veterinar nadzire područje Gračaca ili se odaziva na 

pozive u slučaju potrebe intervencije za liječenje 

životinjskih vrsta. 

Općina Gračac je za slučaj potrebe angažirala Veterinarsku 

ambulantu „Mustać“ iz Zadra, koji se brinu za hvatanje i 

uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kako bi se izbjegle 

opasnosti od zaraza i mogućih napada životinja na prolaznike. 

10. Opasnosti od potresa 

Aktivnosti spašavanja u slučaju potresa određuje Plan 

aktivnosti Zadarske Županije. 

11. Zaštita kulturne i spomeničke baštine 

Svi prirodni kulturni spomenici na području Općine gračac su 

evidentirani i sukladno njihovom redu stavljeni pod nadzor. 

12.Redovne službe i djelatnosti , udruge i dr. koje se bave 

zaštitom i spašavanjem kao stalnom djelatnošću na području 

lokalne ili područne  (regionalne) samouprave 

- Gračac Čistoća d.o.o.   

Trgovačko društvo koje se bavi sakupljanjem i odvozom 

komunalnog otpada, održavanjem nerazvrstanih cesta na području 

Općine, održavanjem grobalja kao i zajedničkom  pričuvom za 

održavanje zgrada.Trgovačko društvo ima 10 zaposlenih radnika 

(ukupno sa upravom). 

Vozni park se sastoji od. 
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- 2 kamiona (specijalno vozilo) za odvoz komunalnog otpada 

- 1 stroj kombinirka 

- 1 cestarsko vizilo za prijevoz radnika i materijala 

(tovarni prostor) 

- sitni alati i uređaji za održavanje javnih površina 

-Gračac Vodovod i Odvodnja d.o.o.   

Trgovačko društvo koje se bavi isporukom pitke vode za 

područje općine Gračac, kao i održavanjem postojećih vodnih 

sustava i kanalizacije. 

Imaju 11 zaposlenih radnika (ukupno sa upravom). 

Opremljeni su sa jednim cestarskim vozilom za prijevoz radnika 

i materijala (tovarni prostor), jednim terenskim vozilom, kao 

i sitnim alatima i uređajima za popravke vodnog sustava. 

- Hitna medicinska pomoć, 

 Područje Općine Gračac pokriva ekipa Hitne pomoći koja je 

raspoređena u  5 timova, koji pokrivaju cjelodnevna dežurstva 

svakim danom, i koji usko surađuju sa domom zdravlja Zadarske 

Županije – zdravstvenom ambulantom Gračac oko brige o 

pacijentima. 

- Zdravstvene ambulante 

 Na području općine Gračac djeluje zdravstvena ambulanta sa 

tri ordinacije opće medicine koji su raspoređeni u dvije 

smjene, kao i dvije stomatološke ordinacije. 

- Crveni Križ 

Djeluje na području Općine Gračac koji osim dostave 

humanitarnih pomoći najugroženijem dijelu stanovništva, pomaže 

starim i nemoćnim na terenu oko mjerenja krvnog tlaka i 

mjerenja šećera u krvi, kao i prijevozom stanovnika iz 

najudaljenijih mjesta prema naselju Gračac. CK raspolaže sa 

jednim terenskim vozilom koje zadovoljava njihove potrebe. 

Pored toga redovito organizira akcije dobrovoljnog darivanja 

krvi gdje ima oko 150 registriranih aktivnih darivatelja.  

- Veterinarska služba 

Područje Općine Gračac po pitanju veterinarske službe pokriva 

veterinarska stanica Obrovac čiji djelatnik svakodnevno 

obilazi područje Općine Gračac i provodi nadzor  za potrebe 

veterinarstva. 

- Udruge građana 

Na području Općine djeluje nekoliko lovačkih udruga koje se 

bave uzgojem i zaštitom divljači kao i nadzorom nad njihovom 

populacijom, zatim udruge Prospero, Legalina i Una koje se 

kroz svoje programe i projekte bave i zaštitom okoliša. 

13. Civilna zaštita 

Na području Općine Gračac Odlukom općinske načelnice KLASA: 

810-03/13-01/5, UR.BROJ: 2198/31-01-14-5 osnovana je Postrojba 

Civilne Zaštite, koja broji 23 člana, 2 povjerenika i 2 

zamjenika povjerenika Civilne Zaštite, za koje je Općina 
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Gračac izdvjila određena sredstva iz proračuna za opremanje i 

obuku za slučaj potrebe intervencije spašavanja stanovništva. 

Program osposobljavanja Postrojbe CZ kao i Povjerenika i 

zamjenika Povjerenika obavljen je dana 12.06.2015 godine u 

prostorijama Općine Gračac. 

 

                      PREDSJEDNIK:                                                                                                                                            

Tadija Šišić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Općinsko vijeće 

KLASA: 370-01/14-01-01/1  

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

U Gračacu, 10. ožujka 2016. godine  

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

području Općine Gračac u 2015. godini 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o realizaciji Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 

državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 2015. 

godini, općinske načelnice Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 
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Općinsko vijeće 

KLASA: 320-01/15-01/10 

URBROJ: 2198/31-02-16-3 

Gračac, 10. ožujka 2016. godine 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje,   

zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje 

poljoprivrednog zemljišta i naknade za promjenu namjene 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 

2015. godinu 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o realizaciji Programa utroška 

sredstava od prodaje zakupa, zakupa za ribnjake, 

prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog 

zemljišta i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. 

godinu, općinske načelnice Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 
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Općinsko vijeće 

KLASA: 321-01/14-01/3 

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

U Gračacu, 10. ožujka 2016. godine  

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog 

doprinosa za 2015. godinu 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o realizaciji Programa utroška 

sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu, općinske 

načelnice Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće 

KLASA: 361-01/14-01/6 

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

U Gračacu, 10. ožujka 2016. godine 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

 za 2015. godinu 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o realizaciji Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 
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zgrade u prostoru za 2015. godinu, općinske načelnice 

Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće 

KLASA: 363-01/14-01/11  

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

U Gračacu, 10. ožujka 2016. godine 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu, općinske načelnice Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 
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Općinsko vijeće 

KLASA: 363-01/14-01/12  

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

U Gračacu, 10. ožujka 2016. godine 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), na 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2015. godinu 

 

 
I. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. 

godinu, općinske načelnice Općine Gračac. 

 

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur. 

 
 
 
 

 

Općinsko vijeće 

KLASA: 080-02/16-01/1 

Urbroj: 2198/31-02-16-2 

Gračac, 10. ožujka 2016. godine 

 
 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 21. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donosi  
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Odluku o usvajanju 

Izvješća o radu 

općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje srpanj- prosinac 2015. g. 

 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Izvješće o radu općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje srpanj- prosinac 2015. g. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmim danom od dana objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

 

                                      PREDSJEDNIK: 

                                   Tadija Šišić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Općinsko vijeće 

Klasa: 406-09/15-01/2 

Urbroj: 2198/31-02-16-6 

Gračac, 10. ožujka 2016. g. 

 

 Temeljem članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni 

glasnik Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće Općine 

Gračac na 21. sjednici održanoj 10. ožujka 2016. godine donosi 

 

Odluku o otpisu  

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom se odobrava otpis stavki u knjigovodstvenim 

evidencijama Općine Gračac temeljem prijedloga iz Zapisnika o 

popisu imovine i obveza na Povjerenstva za popis imovine i 

obveza na dan 31.12.2015. godine KLASA: 406-09/15-01/2, 

URBROJ: 2198/31-01-16-2 od 21.01.2016. godine. 
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Članak 2. 

 Stavke otpisa iz čl. 1. ove Odluke su: 

1. Obveze za nabavu opreme za siranu (konto 242271). 

Utvrđeno je da je u glavnoj knjizi evidentirana obveza za 

nabavu opreme za siranu u projektu „Cheese Route“ temeljem 

Ugovora Klasa: 406-09/09-01-01, Ur.broj: 2198/31-0-09-05 od 

25. ožujka 2009. godine s dobavljačem „Euromont“. Predmetna 

oprema nije isporučena temeljem čega proizlazi iznos za otpis 

od 113.000,00 kn. 

1. Ostale nespomenute obveze za siranu (konto 239540) 

Utvrđeno je da je u glavnoj knjizi evidentirana obveza utroška 

namjenskih bespovratnih sredstava Zadarske županije za 

završetak projekta sirane ostvarenih u 2013. godini. Sredstva 

Zadarske županije se otpisuju kao knjigovodstveno nepravilno 

evidentirana obzirom nisu utrošena u projekt sirane do 

zaključenja predmetnog projekta temeljem čega proizlazi iznos 

za otpis 75.000,00 kuna.  

 

Članak 3. 

 Knjiženje u poslovnim knjigama u skladu s ovom Odlukom 

provest će se kao početno stanje s datumom 31. 03. 2016 g. 

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će 

objavljena u „Službenom glasniku Općine Gračac“.   

 

                                        PREDSJEDNIK: 

                                   Tadija Šišić, dipl. iur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         29. ožujka 2016. godine        Godina: IV 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  58 
 

 

 

 

 

Općinsko vijeće 

KLASA: 061-01/16-01/1 

URBROJ: 2198/31-02-16-5 

Gračac, 10. ožujka 2016. 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 21. sjednici održanoj 

10. ožujka 2016. godine donosi 

 

 

ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA 

„POČASNI GRAĐANIN“ OPĆINE GRAČAC  

U 2016. GODINI 

 

 

Članak 1. 

 Javno priznanje „Počasni građanin Općine Gračac“ u 2016. 

godini dodjeljuje se posmrtno Marijanu Matijeviću, sportašu i  

dobrotvoru svjetske slave, koji je rođen na području Općine 

Gračac.   

 

 

Članak 2. 

Priznanje iz čl. 1. ove Odluke u obliku tiskanog priznanja 

prigodom Dana Općine Gračac. 

 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se 

u „Službenom glasniku Općine Gračac“. 

 

            

                       PREDSJEDNIK: 

                                 Tadija Šišić, dipl. iur. 
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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 

Broj tiskanih primjeraka: 40 
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