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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 810-03/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-15-1 

GRAČAC, 16. siječnja 2015. g. 

   

 

Na temelju članka 29. stavak 1. alineje 5. Zakona o zaštiti i 

spašavanju («Narodne novine» broj: 174/04, 79/07, 38/09, 

127/10) te čl. 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13), u skladu s Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Gračac,   

općinska načelnica donosi 

         

ODLUKU 

o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje 

na području Općine Gračac 

 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe 

od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Gračac 

s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica 

katastrofa i velikih nesreća. 

 

Članak 2. 

 Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području 

Općine Gračac su: 

 

1. Stožer zaštite i spašavanja 
2. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici za 

naselje Gračac i područje Mjesnog odbora Srb 

3. Postrojba opće namjene za Općinu Gračac 
4. Javna vatrogasna postrojba Gračac 
5. DVD Gračac 
6. DVD Srb 

 

Članak 3. 

 Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, 

pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i 

postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja te 

uklanjanja posljedica katastrofa  i velikih nesreća. 

 

 Dužnost operativnih snaga je ustrojiti interventne timove 

zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje 

namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, 
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materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine 

Gračac.  

 

 Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih 

djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi 

otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i 

velikih nesreća te prilagođavati obavljanje redovite 

djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

 

Članak 4. 

 Operativnim snagama rukovodi i koordinira općinska 

načelnica Općine Gračac uz stručnu potporu Stožera zaštite i 

spašavanja Općine Gračac. U katastrofama i velikim nesrećama 

općinska načelnica izravno zapovijeda operativnim snagama 

zaštite i spašavanja Općine Gračac. 

 

Članak 5. 

 Pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje Općine 

Gračac su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, 

uslužnim, materijalnim i ljudskim resursima najznačajniji 

nositelji tih djelatnosti na području Općine Gračac. Pravne 

osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Gračac 

su: 

 

1. Gračac čistoća d.o.o. 
2. Dječji vrtić „Baltazar“ Gračac 
3. Prijevoznički obrt „Sveti Rok“ vl. Dujo Babić 
4. „Jurić  iskopi“ vl. Goran Jurić 
5. „Filma“ autoprijeoznički obrt vl. Marinko Filipović 
6. „Nikodem“ d.o.o. Gačac za cestovni prijevoz  
7. „Bure- commerce“ d.o.o. trgovina 
8. „Tommy“ d.o.o. trgovina 
9. Udruga „Una“ Srb 
10. Udruga „Kraljica Katarina“ Gračac 

11. Udruga „Prospero“ Gračac 

12. HKD „Napredak“ Gračac 

13. Udruga „Kraljeva Sutjeska“ Gračac 

14. Planinarsko društvo „Crnopac“ Gračac 

15. Lovačka društva: „Velebit“, „Stari Velebit“, „Srndać“ 

16. ŠRU „Pastrva“ 

 

 Pravne osobe i ostali subjekti iz ovog članka nositelji su 

posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju. Za razradu dobivenih 

zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz čl. 2. ove 

Odluke, istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i 

spašavanja za područje Općine Gračac. 
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Članak 6. 

 Prava i obveze koje proizlaze iz čl. 4. ove Odluke uredit 

će se sukladno odredbama   

- čl. 55. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» 

broj: 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) 

- Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete 

pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja 

(Narodne novine» broj: 86/06) 

- Uredbe o visini i uvjetima isplate naknade troškova 

mobiliziranih građana (Narodne novine» broj: 91/06). 

 
Članak 7. 

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

u „Službenom glasniku Općine Gračac“. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 

određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih 

osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine 

Gračac („Službeni glasnik Općine Gračac“ 1/14). 

  

 

                               OPĆINSKA NAČELNICA: 

                               Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

 

 

Na temelju članka  57., 58. i 59. Odluke o komunalnom redu 

Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 

11/2013), članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na 

području Općine Gračac („Službeni glasnik Zadarske Županije 

br.15/2013), te članka i 18. i 19. Odluke o nerazvrstanim 

cestama na području Općine Gračac („Službeni glasnik Općine 

Gračac“ broj: 3/2014), Općinski načelnik Općine Gračac d o n o 

s i 

 

OPERATIVNI PROGRAM ZIMSKE SLUŽBE NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC 

U RAZDOBLJU OD 15.11.2014. DO 15.04.2015. GODINE 

 

 

 

 OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

 

Ovim Programom u sezoni 2014./2015. godine obuhvaća se 

održavanje nerazvrstanih cesta u Općini Gračac u zimskom 

razdoblju od 01. studenog 2014. godine do 30. travnja 2015. 

godine (dalje: zimska služba), a radi sigurnosti odvijanja 

prometa u zimskim uvjetima.  

Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije, kao i 

završiti kasnije od navedenog roka, ako to zahtijevaju 

vremenski uvjeti.  

Programom je načelno definirana optimalna i funkcionalna 

organizacija zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Općine Gračac prema utvrđenim prioritetima čišćenja. 

 

Operativni program  naročito sadrži: 

- izvršitelje zimske službe, 

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za 

posipavanje i njihov razmještaj,    

- redoslijed i prioritet izvođenja radova, 

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti, 

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe, 

- procjenu troškova zimske službe. 

 

 

Članak 2.  

 

Naručitelj zimske službe je Općina Gračac, a nadzorna osoba 

naručitelja je komunalni redar Općine Gračac, tel.  091 
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3003339. 

 

Članak 3. 

 

Izvođač radova je Gračac Čistoća d.o.o., sa sjedištem na 

adresi: Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, OIB: 11250206587, 

MB:04090128 temeljem Ugovora o obavljanju poslova zimske 

službe na području Općine Gračac za 2015. godinu, KLASA:363-

02/15-01/1, URBROJ:2198/31-01-15-1,  od 09.01.2015. godine. 

   

Članak 4. 

 

Program je sačinjen na pretpostavkama prosječne zime, a 

predviđa angažiranje  potrebnog broja opreme, ljudi i 

materijala prema stupnjevima djelovanja i dionicama. 

Program prvenstveno pretpostavlja vezu vitalnih službi i 

centara na području Općine (ambulante, općinska uprava, pošta, 

škole, druge javne službe, mjesta opskrbe i sl.), te spajanje 

na sustav državnih cesta. 

Prema utvrđenim prioritetima čiste se i ostale nerazvrstane 

ceste radi normalnog odvijanja prometa. 

Sudionici u prometu su se obvezni prilagoditi zimskim uvjetima 

na cestama. Na to obavezuje i Zakon o sigurnosti prometa 

(upotreba zimske opreme), a obavljanje zimske službe omogućuje 

sudionicima u prometu veću sigurnost uz njihov nužan oprez. 

 

Članak 5. 

 

Ovim Programom nisu obuhvaćene, državne, županijske i lokalne 

ceste, jer su iste u nadležnosti Hrvatskih cesta i Županijske 

uprave za ceste.  

Gračac Čistoća d.o.o. je dužno uspostaviti suradnju i 

koordinaciju s tijelima nadležnim za stanje državnih, 

županijskih i lokalnih prometnica radi učinkovitog 

ostvarivanja svih ciljeva ovog Programa.  

 

Članak 6. 

 

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta u zimskim 

uvjetima podrazumijeva se:  

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta, 

- organiziranje mjesta pripravnosti i njihovo označavanje, 

- čišćenje snijega s kolnika, nogostupa i prometne 

signalizacije, 

- uklanjanje posutog pijeska, 

- osiguravanje odvodnje kolnika, 

- uklanjanje vozila s kolnika, 
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- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima 

posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela nerazvrstane 

ceste. 

 

 

 

 PRIPREMNI RADOVI 

 

Članak 7. 

 

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih 

snježnih oborina i pojava leda na kolniku, a sastoje se od 

osiguranja dostatne količine soli i sipine.  

U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i 

sve pripreme na vozilima koja će obavljati poslove zimske 

službe.  

 

Članak 8. 

 

Uzbunjivanje je period vremena od davanja znaka za uzbunu do 

odlaska na intervenciju. Odluku o intervenciji i davanju uzbune 

kao i uvođenje pripravnosti može donijeti Općinska načelnica, 

Inspektor za ceste i Policijska postaja uz dužnosti 

obavješćivanja  

nadzorne osobe.  

Organizator rada zimske službe je Gračac Čistoća d.o.o, za 

komunalne usluge, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac, trgovačko 

društvo u vlasništvu Općine Gračac, kome se povjeravaju 

poslovi zimske službe, a odgovorna osoba ispred društva je 

direktor duštva, koji daje upute za prikupljanje radnika, koji 

su u pripravnosti.  

Vrijeme okupljanja radnika od davanja uzbune do početka 

intervencije, tj. izlaska vozila s mjesta pripravnosti iznosi 2 

sata za sve stupnjeve intervencije.  

Vrijeme završetka ovisi o količini oborina.  

 

 

 

 MJESTO PRIPRAVNOSTI 

 

Članak 9. 

 

Strojno vozni park nalazi se na lokaciji j Gračac Čistoća 

d.o.o., Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac kod podizvođača, a 

deponija soli ili sipine kod Gračac Čistoća d.o.o. Na navedenoj 

lokaciji mora se nalaziti potrebita mehanizacija, djelatnici 

se mogu van radnog vremena nalaziti kod kuće, a što je u 

zavisnosti od stupanja pripravnosti i stupanja djelovanja 

zimske službe.  
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 REDOSLIJED I PRVENSTVO IZVEDABA RADOVA – PRIORITETI  

 

Članak 10. 

 

Redoslijed i prvenstvo izvedaba radova definira se obzirom na 

važnost određenih cesta, lokacija javnih službi (škole, 

vatrogasna služba, ambulante, općinska uprava, pošta i dr.). 

Snijeg se s javno prometnih površina uklanja kada napada do 

visine 5 cm, a ako pada neprekidno mora se uklanjati više 

puta. 

 

 

I.    PRIORITET 

Radovi zimske službe u cilju osiguravanja prohodnosti se 

moraju završiti u najkraćem mogućem roku ovisno o vremenskim 

uvjetima, a najkasnije do 8,00 sati na slijedećim dionicama: 

 

 

A. Naselje Gračac: 
 

1. Školska ulica od ulice N. Tesle do vrtića „Baltazar“,i 
dio ulice od parkirališta iza zgrade Općine Gračac do 

izlaza na ulicu N. Tesle. 

2. Ulica Kneza  Branimira i odvojak prema zgradi Vatrogasne 
postrojbe koji izlazi na Obrovačku ulicu 

3. Ulica oko Parka dr. Franje Tuđmana  
4. Ulica Željeznička  od ulaza sa Gospićke ulice do izlaza 

na Lovinačku 

5. Radnička ulica od D 27 prema glavnoj trafo-stanici 
6. Ulica Hrvatskog proljeća - alternativa prema trafo-

stanici i u slučaju nezgode. 

 

 

B. U naselju Srb  
 

1. Od raskrižja L 63013 (put za Ličku Kaldrmu) sa putom za 
Begluke i Krčko Brdo - odvojak Kruškovača br.50 do kuće 

Jovana Rađenovića (dijaliza 3x tjedno) 

2. Dinarska ulica od Splitske do kraja bivša Veterinarska 

stanica 

3. Dio Vukovarske od kraja Dinarske do raskrižja sa Školskom 
i Velebitskom 

4. Školska od raskrižja sa Vukovarskom  do škole u Srbu. 
5. Ulica Ruđera Boškovića od raskrižja Zagrebačka prema P.P. 

Srb do kraja ulice (raskrižje sa Dravskom ) 
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C. Parkirališni prostori i javne površine 
 

1. Parkiralište Gračac kod zgrade Općine 
2. Parkiralište Gračac kod zgrade FINA 
3. Parkiralište  u Srbu u Splitskoj  ulici preko puta pošte 
4. Parkiralište u Dinarskoj ulici preko puta trgovine Ljubić 

 

U slučaju poledice iste se moraju posuti u roku 2 sata s tim 

da se važni pravci moraju preventivno posuti ranije. 

Posipavanje vršiti uvijek u dogovoru sa nadzornom osobom u 

Općini Gračac. 

Dva sata prije meteorološki najavljene poledice, određene 

prometnice, koje odredi komunalni redar Općine Gračac, moraju 

se posuti sipinom. 

 

 

II. PRIORITET 

 

Preostale prometnice koje nisu u prioritetu I.  

Čišćenje se nastavlja odmah poslije čišćenja ulica I 

prioriteta.  

Popis cesta i parkirališta iz I. prioriteta može se djelomično 

mijenjati upisom u dnevnik zimske službe ukoliko za to ima 

opravdanih razloga. 

 

 

  

 STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI  

 

Članak 11. 

 

Stupnjevi pripravnosti uvode se radi smanjenja ukupnih 

troškova zimske službe na način da nisu stalno uključeni svi 

operativni potencijali za čišćenje snijega i posipavanje 

ulica. 

Prema meteorološkoj prognozi, uvjetima i vremenskim prilikama, 

temperaturi zraka i kolnika, trajanju i intenzitetu oborina i 

sl., određuju se tri stupnja pripravnosti i to: 

 

I. stupanj pripravnosti - sama organizacija zimske službe 

bez posebno uvedenog dežurstva, tj. bez troškova 

dežurstva ili djelovanja. 

II. stupanj pripravnosti - dežurstvo sa povremenim manjim 

izlascima. 

III. stupanj pripravnosti - potpuna pripravnost i djelovanje 

zimske službe. 

 

 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         10. ožujka 2015. godine        Godina: III 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  9 
 

 

Kalendarski početak rada zimske službe otpočinje 01.11. tekuće 

godine i traje do 30.04. naredne godine, međutim ovisno o 

vremenskim prilikama može se pretpostaviti i znatno manji 

odnosno veći broj djelatnih dana. 

 

I. STUPANJ PRIPRAVNOSTI 

 

Članak 12. 

 

Uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta odnosno planiranim 

početkom funkcioniranja zimske službe 01.11. tekuće godine. 

Prvi stupanj pripravnosti je stupanj u kojem se organizira 

zimska služba s potrebnom mehanizacijom i djelatnicima sa 

pripremljenom deponijom zimske službe gdje je deponirana 

dovoljna količina sipine i soli. 

             

Za obavljanje zimske službe potrebno je imati: 

- jedan radni stroj za čišćenje nerazvrstanih cesta i 

javnih površina 

- dva vozača 

- minimalno 1000 kg materijala za posipavanje 

 

 

II. STUPANJ PRIPRAVNOSTI 

 

 

Članak 13. 

 

Ovaj se stupanj pripravnosti uvodi kada se očekuju padaline i 

poledica na temelju meteorološke prognoze. 

 

U ovom stupnju pripravnosti prvenstveno se vrši preventivno 

posipavanje nerazvrstanih cesta i kritičnih mjesta o čemu 

odlučuje rukovoditelj zimske službe uz prethodnu suglasnost 

naručitelja radova. 

 

 

III. STUPANJ PRIPRAVNOSTI 
 

Članak 14. 

 

Radovi čišćenja do potpuno obavljenog zadatka nakon padalina. 

Sama djelatnost se radi prema predviđenim prioritetima 

čišćenja nerazvrstanih cesta, a naručitelj može upisom u 

dnevnik zatražiti i proširenje čišćenja. 
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Članak 15. 

 

Uvođenje stupnjeva pripravnosti je uvjetovano smanjenjem 

troškova zimske službe, ali nosi u sebi i određeni rizik 

pravovremenog djelovanja ukoliko nastupe iznenadne nagle 

promjene vremenskih prilika koje meteorološki zavod unatoč 

današnjoj opremljenosti ne može sa sigurnošću predvidjeti. 

 

Također se može dogoditi, ukoliko su padaline dugotrajne, da 

se višekratno čiste ceste I prioriteta. U tom slučaju ostale 

ceste se čiste po završetku I prioriteta. 

 

U slučaju proglašenja elementarnih nepogoda rukovođenje 

zimskom službom preuzima Općinska načelnica u suradnji sa 

Stožerom zaštite i spašavanja. 

 

 

 

 RASPORED RUKOVOĐENJA ZIMSKOM SLUŽBOM 

 

Članak 16. 

 

Glavne pripreme u postavi organizacije zimske službe i dijelu 

planiranja nabave materijala (sol i sipina), osiguranju 

potrebne mehanizacije i djelatnike provodi samostalno izvođač 

radova. Rukovoditelj operativnog djelovanja zimske službe je 

odgovorna osoba, direktorica Gračac Čistoća d.o.o., koja 

pridržavajući se ovog operativnog programa i upisa nadzorne 

osobe u dnevnik zimske službe, rukovodi djelatnošću zimske 

službe. 

 

Gračac Čistoća d.o.o. utvrđuje Godišnji plan čišćenja u kojem 

detaljno utvrđuje prioritete i redoslijed čišćenja snijega 

dionica navedenih u članku 10. ovog Programa, te drugih 

nerazvrstanih cesta koje nisu navedene u članku 10. Ovog 

Programa, a predstavljaju sukladno trenutnim potrebama 

prioritet za čišćenje.  

Godišnji Plan čišćenja je obavezan prilog Ugovoru iz članka 3. 

ovog Programa. 

 

 KRITIČNA MJESTA 

 

Članak 17. 

 

Pod kritičnim mjestima podrazumijevaju se usponi, oštri 

zavoji, frekventnija raskršća i sl. Kritična mjesta posipavaju 

se preventivno. 
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Rukovoditeljica zimske službe je dužna upoznati sve 

nerazvrstane ceste na području djelovanja što svojim potpisom 

ovog Programa potvrđuje. Rukovoditeljica zimske službe provodi 

upoznavanje vozača strojeva s ovim operativnim programom. 

 

 

 SUSTAV VEZA 
 

Članak 18. 

 

Za uspješno djelovanje zimske službe sustav veza ima važnu 

funkciju. Sve informacije vezane uz rad zimske službe mogu se 

dobiti od rukovoditelja zimske službe tvrtke Gračac Čistoća 

d.o.o. od 00 do 24 sata, a kontakt telefon će biti objavljen 

na službenim stranicama Općine Gračac   www.gracac.hr.   

 

 

 

 OBAVIJEST  O VREMENU I STANJU NA CESTAMA  

 

Članak 19. 

 

Dnevnik zimske službe mora biti svakodnevno popunjen i predan 

nadzornoj osobi na potpis i to najkasnije do 10,00 sati za 

prethodni dan. 

Nadzorna osoba provjerava količinu izvršenog čišćenja i 

posipanja. 

 

 

 VOĐENJE DNEVNIKA ZIMSKE SLUŽBE 
 

Članak 20. 

 

Rukovoditeljica zimske službe dužna je svakodnevno voditi 

dnevnik zimske službe. Dnevnik je osnovni dokument o kretanju 

i registraciji svih događaja, obavijesti, naloga, izvršenih 

naloga, vremenskih prilika i drugih važnih sadržaja za rad 

zimske službe pa ga treba voditi savjesno i ažurno. 

 

Posebno je važno registrirati: 

- vremenske uvjete i temperature zraka u vrijeme izvršavanja 

ugovornih obveza, 

- vrijeme izlaska i povratka vozila, kao i naziv cesta na 

kojima je bilo aktivnosti, 

- utrošak soli i sipine, 

- stanje na cestama, izvanredne događaje, eventualne prometne 

nesreće,  

- vrstu stroja kojom je izvršena intervencija. 
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 PROCJENA TROŠKOVA ZIMSKE SLUŽBE 
 

Članak 21. 

 

Na temelju kriterija iz članka 4. ovog Programa procjenjuju se 

troškovi zimske službe na ukupni iznos od 140.000,00 kuna s 

PDV-om.  

 

Članak 22. 

 

Ovaj Program u načelu definira osnovne smjernice rada zimske 

službe. Isti je podložan dopunama, izmjenama ili korekcijama 

ukoliko se za to ukaže potreba, a sve u cilju što 

kvalitetnijeg obavljanja predmetne djelatnosti. 

 

Članak 23. 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u 

Službenom glasniku Općine Gračac. 

 

 

 

KLASA:363-01/15-01/2 

URBROJ: 2198/31-01-15/1 

Gračac, 09. siječnja 2015. 

 

 

       OPĆINSKA NAČELNICA 

 Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 602-03/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-15-1 

GRAČAC, 19. siječnja 2015. 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 2015. godine 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja 

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola u razdoblju siječanj- lipanj 2015. 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. 

 

 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 2014/2015. 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. 

 

 Sredstva za ovu Odluku osigurana su u Proračunu Općine 

Gračac za 2015. 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. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 406-01/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-01-15-1 

GRAČAC, 22. 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 2015. GODINU 

 

Članak 1. 

 Donosi se Plan nabave Općine Gračac za 2015. 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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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

1-2015-EBV 32211 Uredski  materi ja l  35.000,00 28.000,00 bagatelna-N

2-2015-EBV 32212 Literatura 15.000,00 12.000,00 bagatelna-N

3-2015-EBV 32214 Materi ja l  i  s redstva  za  čišćenje i  održavanje 1.000,00 800,00 bagatelna-N

4-2015-EBV 32216 Materi ja l  za  higi jenske potrebe i  njegu 6.000,00 4.800,00 bagatelna-N

5-2015-EBV 32219 Ostal i  materi ja l  za  potrebe redovnog održavanja 8.000,00 6.400,00 bagatelna-N

3223 Energi ja

6-2015-EBV 32231 Električna energi ja 26.000,00 20.800,00 bagatelna-U travanj 7-12 mjesec 2015.

7-2015-EBV 32234 Motorni  benzin i  dizel  gorivo 60.000,00 48.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

8-2015-EBV 32239 Ostal i  materi ja l  za  proizvodnju energi je (lož ul je) 150.000,00 120.000,00 bagatelna-U l is topad 12 mjeseci

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

9-2015-EBV 32241 Materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održ. građ.objekata 1.000,00 800,00 bagatelna-N

32242 Materi ja l  i  di jelovi  za  održavanje postrojenja  i  opreme 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N
10-2015-EBV 32243 Materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održ.transport 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

11-2015-EBV 32244 Ostal i  materi ja l  i  di jelovi  za  tek. i  invest.održavanje 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

12-2015-EBV 3225 Sitni  inventar i  auto gume 15.000,00 12.000,00 bagatelna-N

3231 Usluge telefona, pošte i  pri jevoza

13-2015-EBV 32311 Us luge telefona, telefaxa 40.000,00 32.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

14-2015-EBV 32313 Poštarina 25.000,00 20.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja

15-2015-EBV 32322 Usluge tek. i  invest. održavanja  postrojenja  i  opreme 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

16-2015-EBV 32323

Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja  pri jevoz. 

sred. 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

17-2015-EBV 32329 Ostale us luge tekućeg i  investici jskog održavanja 4.000,00 3.200,00 bagatelna-N

3233 Usluge promidžbe i  informiranja

18-2015-EBV 32331 Elektronski  medi ji 3.000,00 2.400,00 bagatelna-N

19-2015-EBV 32332 Tisak 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

20-2015-EBV 32339 Ostale us luge promidžbe i  informiranja 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

21-2015-EBV 3234 Komunalne us luge 5.000,00 4.000,00 bagatelna-U s i ječanj 12 mjeseci

22-2015-EBV 32359 Zakupnine i  na jamnine-osta le (leas ing vozi la ) 37.000,00 29.600,00 bagatelna-U

s i ječanj- 

l i s topad 10 mjeseci

3237 Intelektualne i  osobne us luge

23-2015-EBV 32373 Us luge odvjetnika  i  pravnog savjetovanja 10.000,00 8.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

24-2015-EBV 32375 Geodetsko katastarske us luge 5.000,00 4.000,00 bagatelna-N

25-2015-EBV 32379 Osta le intelektualne us luge 5.000,00 4.000,00 bagatelna-N

3238 Računalne us luge

26-2015-EBV 32381 Usluge ažuri ranja  računalnih baza 40.000,00 32.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

27-2015-EBV 32389 Ostale računalne us luge 40.000,00 32.000,00 bagatelna-N

28-2015-EBV 3239 Ostale usluge 64.000,00 51.200,00 bagatelna-N

29-2015-EBV 3292 Premije osiguranja 12.000,00 9.600,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

30-2015-EBV 3293 Reprezentacija 18.000,00 14.400,00 bagatelna-N
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31-2015-EBV 3294 Članarine 6.000,00 4.800,00 bagatelna

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

32-2015-EBV Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

33-2015-EBV 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 20.000,00 16.000,00 bagatelna-U

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

34-2015-EBV 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 1.600,00 bagatelna-N

Nabava uredske opreme

35-2015-EBV 4221 Uredska oprema i  namješta j 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

Izrada prostorno planske dokumentacije Općine Gračac

36-2015-EBV 3237

Izrada izmjena i  dopuna prostornog plana Općine 

Gračac 150.000,00 120.000,00 bagatelna-U vel jača 11 mjeseci

37-2015-EBV 3237 Izrada urbanis tičkog plana uređenja  100.000,00 80.000,00 bagatelna-U travanj 6 mjeseci

Izrada strateških planova Općine Gračac

38-2015-EBV 3237

Izrada s trateškog plana pojedinih gospodarskih 

sektora 30.000,00 24.000,00 bagatelna-U travanj 6 mjeseci

39-2015-EBV 3237 Plan ukupnog razvoja  Općine Gračac 60.000,00 48.000,00 bagatelna-U travanj 6 mjeseci

Projekt SPARC

40-2015-EBV 3237 Intelektualne i  osobne us luge 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N

Sirana Gračac

41-2015-EBV 4225 Uređaji , s trojevi  i  oprema za  osta le namjene 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N

42-2015-EBV 4511 Dodatna ulaganja  na  građevinskim objektima 70.000,00 56.000,00 bagatelna-N

Projektna dokumentacija za TIC

43-2015-EBV 4264 Izrada projektne dokumentaci je 70.000,00 56.000,00 bagatelna-U vel jača   7 mjeseci

Sanacija odlagališta komunalnog otpada Stražbenica

44-2015-EBV 3237

Izrada glavnog projekta  sanaci je i  zatvaranja  

odlagal i š ta  "Stražbenica" 1. i  2. faza- projekti ranje 190.000,00 152.000,00 bagatelna-U vel jača 8 mjeseci

Higijeničarska služba

45-2015-EBV 3236 Veterinarske us luge 40.000,00 32.000,00 bagatelna-N

Održavanje nerazvrstanih cesta i čišćenje snijega

46-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 360.000,00 288.000,00

Ugovor- vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Čišćenje i održavanje javnih površina

47-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 170.000,00 136.000,00

Ugovor-vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Odvodnja atmosferskih voda

48-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 20.000,00 16.000,00

Ugovor- vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Javna rasvjeta

1-2014-EMV 3223 Energi ja 235.000,00 188.000,00 mala  vri jednost-U travanj

srpanj- pros inac 

2015

49-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 70.000,00 56.000,00 Ugovor 4 godine

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Prigodno uređenje grada

50-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 15.000,00 12.000,00 Ugovor 4 godine

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Održavanje groblja

51-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 80.000,00 64.000,00

Ugovor- vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Održavanje odlagališta komunalnog otpada

52-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 30.000,00 24.000,00

Ugovor- vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Hitne intervencije

53-2015-EBV 3232 Usluge tekućeg i  investici jskog održavanja 25.000,00 20.000,00

Ugovor- vlasti to 

trgovačko društvo

s i ječanj-

pros inac 12 mjeseci

Električna energija za vodocrpilište

2-2015-EMV 3223 Energi ja 285.000,00 228.000,00 mala  vri jednost-U srpanj-pros inac 6 mjeseci

Gradnja nerazvrstanih cesta

54-2015-EBV 4213 Ulaganje u gradnju nerazvrstanih cesta 450.000,00 360.000,00 bagatelna-U svibanj 6 mjeseci

55-2015-EBV 4214 Izrada i  postavl janje s ignal izaci je  info table 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N svibanj 2 mjeseca

Odvodnja - gradnja

56-2015-EBV 4214 Sanaci ja  oborinskih kanala  Žabarica 25.000,00 20.000,00 bagatelna-N

57-2015-EBV 4214

Sanaci ja  oborinskih kanala  u ul ici  Hrvatske bratske 

za jednice 25.000,00 20.000,00 bagatelna-N svibanj 5 mjeseci

Javne površine- gradnja

58-2015-EBV 4214 Izgradnja  dječjih igra l i š ta  u Gračacu i  Srbu 250.000,00 200.000,00 bagatelna-U svibanj 5 mjeseci
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59-2015-EBV 4214 Izgradnja  tržnice na  malo 100.000,00 80.000,00

bagatelna  

vri jedost svibanj 5 mjeseci

Javna rasvjeta- gradnja

60-2015-EBV 4214 Javna rasvjeta  Park sv. Jurja  i  Park Nikole Tes le 50.000,00 40.000,00 bagatelna-U svibanj 6 mjeseci

61-2015-EBV 4214 Izgradnja  novog di jela  javne rasvjete 40.000,00 32.000,00 bagatelna-U svibanj 6 mjeseci

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

62-2015-EBV 4264

Projektna dokumentaci ja  komunalne infrastrukture 

mrtvačnice   15.000,00 12.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

63-2015-EBV 4264 Glavni - i zvedbeni  projekt i zgradnje nogostupa Gračac 7.500,00 6.000,00 bagatelna-N vel jača

64-2015-EBV 4264 Glavni - i zvedbeni  projekt nogostupa Srb 7.500,00 6.000,00 bagatelna-N vel jača

65-2015-EBV 4264 Glavni - i zvedbeni  projekt rekonstrukci je cesta 50.000,00 40.000,00 bagatelna-U vel jača 3 mjeseca

66-2015-EBV 3237

Snimka postojećeg s tanja  javne rasvjete Gračac i  Srb 

za  i zradu masterplana javne rasvjete Zadarske 

župani je 20.000,00 1.600,00 bagatelna-N vel jača

67-2015-EBV 4264 Projektna dokumentaci ja  dječjih igra l i š ta  Gračac i  Srb 30.000,00 24.000,00 bagatelna-N vel jača

69-2015-EBV 4264

Glavni - i zvedbeni  projekt i zgradnje javne rasvjete Park 

sv. Jurja  Gračac i  Park Nikole Tes le Srb 10.000,00 8.000,00 bagatelna-N vel jača

70-2015-EBV 4264 Projektna dokumentaci ja  tržnice na  malo 40.000,00 32.000,00 bagatelna-N vel jača

71-2015-EBV 4264 Projektna dokumentaci ja  za  javnu rasvjetu 20.000,00 16.000,00 bagatena-N vel jača

Groblja- gradnja

72-2015-EBV 4214

Dodatna ulaganja  na  ogradi  na  pravos lavnom grobl ju 

Gračac 30.000,00 24.000,00 bagatelna-U svibanj 6 mjeseci

Projekt sanacije kuhinje u DV Baltazar

73-2015-EBV 4514 Dodatna ulaganja  na  građevinskim objektima 52.000,00 41.600,00 bagatelna-N s i ječanj

Energetski certifikat

74-2015-EBV 4264 Osta la  nemateri ja lna  proizvedena imovina 10.500,00 8.400,00 bagatelna-N vel jača

Elaborat etažiranja

75-2015-EBV 4264 Osta la  nemateri ja lna  proizvedena imovina 10.500,00 8.400,00 bagatelna-N vel jača

Program enregtske učinkovitosti na zgradi Općine

76-2015-EBV 4514 Dodatna ulaganja  na  građevinskim objektima- radovi 225.000,00 180.000,00 bagatelna-U travanj 6 mjeseci

77-2015-EBV 4264 Izrada projekta 20.000,00 16.000,00 bagatelna-U vel jača 2 mjeseca

78-2015-EBV 3237 Usluge s tručnog nadzora 35.000,00 bagatelna-U travanj 6 mjeseci

Građevine za gospodarenje komunalnim otpadom

79-2015-EBV 4214

Izgradnja  infrastrukture za  postavl janje Zelenih otoka 

Gračac i  Srb 30.000,00 24.000,00 bagatelna-U svibanj 6 mjeseci

Obveze temeljem operativnog leasinga

80-2015-EBV 4231 Pri jevozna sredstva  u cestovnom prometu 24.000,00 19.200,00 bagatelna-U l is topad 1 mjesec

Stručno usavršavanje zaposlenika

81-2015-EBV 3213 Stručno usavršavanje zapos lenika 20.000,00 16.000,00 bagatelna-N vel jača 11 mjeseci

Nabava kombi vozila za potrebe Crvenog križa- mobilni tim

82-2015-EBV 4231

Nabava kombi  vozi la  za  potrebe Crvenog križa- 

mobi lni  tim 80.000,00 64.000,00 bagatelna-U travanj 1 mjesec

Ulaganje u računalne programe

83-2015-EBV 4262 Ulaganje u postojeće računalne programe 45.000,00 36.000,00 bagatelna-U svibanj 1 mjesec

Energetski pregled javne rasvjete

84-2015-EBV 3237 Snimka postojećeg s tanja  javne rasvjete Gračac i  Srb 20.000,00 16.000,00 bagatelna-U vel jača 1 mjesec

85-2015-EBV 4264 Energetski  pregled javne rasvjete 50.000,00 40.000,00 bagatelna-U vel jača 1 mjesec
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 112-01/15-01/1 

Urbroj: 2198/31-01-15-1 

GRAČAC, 22. siječnja 2015.  

                           

 

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 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 

 

Utvrđuje se i donosi Plan prijma u službu službenika i 

namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Gračac u 2015. 

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 2015. godinu kako slijedi: 

   

 

 

 

Broj ustrojenih radnih mjesta 

u Jedinstvenom upravnom odjelu 

12 

Stvarno stanje popunjenosti radnih 

mjesta 

7 neodređeno  

UKUPNO 7 

Broj službenika i namještenika koje 

je potrebno zaposliti na neodređeno 

vrijeme u 2015. godini 

1 

sveučilišni 

ili stručni 

prvostupnik 
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Stvarno stanje popunjenosti 

pripadnika srpske nacionalne manjine 

2 neodređeno 

UKUPNO 2 

Broj pripadnika srpske nacionalne 

manjine  

koje je potrebno zaposliti na 

neodređeno vrijeme radi ostvarivanja 

zastupljenosti  

1 

Broj vježbenika koji se planira 

zaposliti 

0 

SVEUKUPNO SE PLANIRA ZAPOSLITI 

SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA:  

1 

 

 

 

 

 Članak 3. 

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom došenja, a objavit će se u 

„Službenom glasniku Općine Gračac“. 

 

 

 

 
                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 501-01/15-01/1 

UR.BROJ: 2198/31-01-15-4 

Gračac, 28. siječnja 2015. 
 

 

Na osnovi članka 5. stavka 2 i 3.. Zakona o zaštiti pučanstva 

od zaraznih bolesti («Narodne novine» br. 79/07., 113/08. i 

43/09) i članka 47. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» br. 11/13.), općinska načelnica Općine 

Gračac, donosi 

 

 

 

O D L U K U 

O USVAJANJU I PROVOĐENJU  PROGRAMA MJERA I PROVEDBENOG PLANA 

SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, 

ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA), 

I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO 

SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE 

OD JAVNO ZDRAVSTVENE VAŽNOSTI ZA REPUBLIKU HRVATSKU 

NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC ZA 2015. GODINU 

 

 

 

Članak 1. 

 

Usvaja se Program mjera i Provedbeni plan suzbijanja 

patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i 

štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno 

suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

od javnozdravstvene važnosti za Općinu Gračac u 2015. godini 

izrađen od strane Zavoda za javno zdravstvo Zadar pod brojem 

04-87/15 od 05.01.2015. godine. 

 

Općina Gračac će u 2015. godini provoditi mjere suzbijanja 

štetnika kao mogućih prijenosnika zaraznih bolesti na području 

Općine Gračac i osigurati provođenje mjera dezinfekcije, 

dezinsekcije i deratizacije, kao mjera zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti, te osigurati sredstva u proračunu kao i 

stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. 
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Članak 2. 

 

Mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije provodit 

će se u skladu sa Programom mjera i Provedbenim planom. 

  

 Program mjera i Provedbeni plan sastavni su dio ove 

Odluke. 

 

 

 

Članak 3. 

 

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

u „Službenom glasniku Općine Gračac“ i na službenim web 

stranicama Općine Gračac i Zavoda za javno zdravstvo Zadar. 

 

 

 

                                   OPĆINSKA NAČELNICA: 

                                   Nataša Turbić, prof. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         10. ožujka 2015. godine        Godina: III 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  23 
 

 

OPĆINSKA NAČELNICA 

KLASA: 080-02/15-01/1 

Urbroj: 2198/31-01-15-1 

GRAČAC, 23. veljače 2015.  

 

 

 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 2014. 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. AKTIVNOSTI I PROJEKTI TIJEKOM IZVJEŠTAJNOG PERIODA 

 

-Donošenje akata općinske načelnice, kao što su: 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Gračac, Izmjene i dopune Plana prijma u 

službu za 2014. g, Odluka o imenovanju službenika za zaštitu 

osobnih podataka, Odluka o imenovanju službenika za 

informiranje, Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Plana 

nabave Općine Gračac za 2014. g, Odluka o ustrojavanju 

službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup 
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informacijama i ponovnu uporabu informacija, Odluka o 

kriterijima i načinu sufinanciranja međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju 

rujan- prosinac 2014. godine, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke 

o osnivanju Povjerenstva za popis objekata, Odluka o dopuni 

Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta potrošača javnih 

usluga, Izvješće o radu općinske načelnice Općine Gračac za 

razdoblje siječanj- lipanj 2014. g, Odluka o povjeravanju 

poslova zamjeniku općinske načelnice, Plan klasifikacijskih 

oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata 

Općine Gračac za 2015.g, Odluka o broju i iznosu studentskih 

stipendija, Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

stipendija Općine Gračac te još niz pojedinačnih odluka kojima 

su odobravana sredstva korisnicima sukladno programima 

Općinskog vijeća i Proračunu. 

 

-Izrada prijedloga akata koji su usvojeni na Općinskom vijeću, 

kao što su:  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Općine Gračac za 2014. godinu, Izmjene i dopune Programa 

održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2014. 

godinu, Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2014.g, Izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće 

ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 

2014. g,  Odluka o davanju suglasnosti, Izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Gračac 1.1. do 31. 12. 2013. godine, Izmjene 

i dopune Proračuna Općine Gračac za 2014. g, Izmjene i dopune 

Socijalnog programa Općine Gračac za 2014. g, Izmjene i dopune 

Programa javnih potreba u športu za 2014. g, Godišnji i 

srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području 

Općine Gračac za razdoblje od 2014. do 2017. g, Odluka o 

davanju suglasnosti, Odluka o davanju na korištenje javnih 

površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gračac za 

postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih 

predmeta, Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Gračac, 

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, Odluka o 

kriterijima, uvjetima i proceduri otpisa potraživanja i obveza 

Općine Gračac, Izmjene i dopune Programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2014. godinu, Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja 

ostavke predsjednice Općinskog vijeća, Odluka o izboru 

predsjednika Općinskog vijeća, Odluka o usvajanju Izvješća o 

radu općinske načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- 

lipanj 2014. g, Odluka o vrijednosti boda za izračun visine 

komunalne naknade Općine Gračac, Odluka o usvajanju Revizije I 

Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih 

dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje 

Općine Gračac, Odluka o pokretanju postupka izbora članova 
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Savjeta mladih Općine Gračac, Izmjene i dopune Godišnjeg i 

srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na 

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

Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije 

Gračac i Aglomeracije Donji Srb, Polugodišnji izvještaj o 

izvršenju Proračuna Općine Gračac na dan 30. 06. 2014. g, 

Odluka o komunalnoj naknadi Općine Gračac, Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Gračac za 2014. g. i Projekcije za razdoblje 

2015- 2016. godine, Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Gračac za 2014. g, Izmjene i dopune Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Gračac za 2014. g Izmjene i dopune Programa održavanja 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 

2014. g, Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od 

prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

području Općine Gračac u 2014. g, Izmjene i dopune Programa 

javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. g, Izmjene i 

dopune Socijalnog programa Općine Gračac za 2014. g, Izmjene i 

dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje 

nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. g, Proračun 

Općine Gračac za 2015. g. i Projekcija proračuna Općine Gračac 

za razdoblje 2015-2017 g, Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Gračac za 2015. g, Program održavanja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu, Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g, 

Program utroška sredstava o prodaje obiteljske kuće ili stana 

u državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 2015. 

godini, Socijalni program Općine Gračac za 2015. g, Program 

javnih potreba u športu za 2015. g, Program javnih potreba u 

kulturi i religiji za 2015. g, Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. g, Odluka o 

raspoređivanju sredstava političkim strankama i članovima 

Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača iz Proračuna 

Općine Gračac u 2015. godini, Program utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 

za 2015. godinu, Program utroška šumskog doprinosa za 2015. 

godinu. 

  

- Provođenje postupaka javne i bagatelne nabave sukladno 

Proračunu Općine Gračac za 2014. godinu, Planu nabave Općine 

Gračac za 2014. godinu, zakonu i aktu Općine Gračac o postupku 

nabave male vrijednosti. 

 

- Redovita izrada i podnošenje izvješća državnim tijelima. 

 

- Organizacija Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana 

hrvatskih branitelja, sudjelovanje u organizaciji Sajma 

jeseni, pomoć i podrška organizatorima 1. multimedijalnog 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         10. ožujka 2015. godine        Godina: III 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  26 
 

kampa te Festivala „Lost theory“, sudjelovanje na „Seljačkim 

tržnicama“. 

 

-Podmirivanje dugovanja i obveza u skladu s ostvarenim 

prihodima, kako redovitih, tako i onih zatečenih pri 

preuzimanju dužnosti, isplata dijela dugovanja naknada 

vijećnicima iz prethodnog mandata, kao i novog mandata.  

 U mjesecu studenom zaprimljen je zahtjev Središnje 

agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata 

Europske unije za povrat sredstava po Projektu CHEESE ROUTE u 

iznosu od 45.220,88 EUR. Do kraja 2014. godine izvršen je 

povrat 2/3 navedenog iznosa.   

 U mjesecu prosincu temeljem rješenja o ovrsi 

ovrhovoditelja HEP ESCO doo Zagreb temeljem pravorijeka 

Hrvatske gospodarske komore za isplatu Investicijske studije 

za Projekt mjera energetske učinkovitosti na vodoopskrbnom 

sustavu Općine Gračac iz 2009. godine došlo je do blokade 

poslovnog računa Općine Gračac te time i ovrhe na svim 

sredstvima, koja je trajala do kraja prosinca s konačnim 

iznosom od 449 tisuća kuna.   

-Nastavljeno je s kontinuiranim izdavanjem „Službenog glasnika 

Općine Gračac“ 

-Osigurano je sufinanciranje prijevoza svih učenika s 

prebivalištem na području Općine Gračac do srednjih škola koje 

pohađaju (Gospić, Zadar, Obrovac, Gračac). 

 

-Uredovni dan za građane u uredu općinske načelnice održavan 

je četvrtkom od 8,00 do 12,00 (po potrebi i u drugim 

terminima), čemu se i dalje odaziva veliki broj građana.  

 

-Temeljem već ranije započete suradnje sa Zadarskom županijom 

i njezinim agencijama, nastavilo se raditi na projektima. 

Jedan od njih je „Revitalizacija šljive na području Općine 

Gračac“, u sklopu kojeg su održane radionice i prezentacije u 

Gračacu i Srbu.  

- Započeli su radovi na sanacija zgrade Dječjeg vrtića 

„Baltazar“ 

- U listopadu Općinu Gračac posjetio župan Zadarske županije 

g. Stipe Zrilić sa suradnicima, a teme posjeta bile su 

razgovori o nekoliko projekata i otvorenih pitanja u kojima 

postoji mogućnost međusobne suradnje, kao što su: status 

Cerovačkih pećina i motela uz njih, provedba projekta „Mazin 

outdoor extreme“, problem objekta sirane i projekta „Rute 

sira“, prostorno- planska problematika, izrada strateško- 

planskih dokumenata i sl.  

- Općina Gračac izvršila je svoj dio obveza pri rješavanju 

imovinsko- pravnih odnosa za Projekt Zadarske županije „Mazin 

outdoor extreme“.   
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- U Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi za zaštitu 

prirode, održan je sastanak predstavnika Općine Gračac i 

zainteresiranih investitora s nadležnim pomoćnikom ministra. 

-Na temelju iskazanog interesa pojedinih subjekata za pojedine 

oblike korištenja poljoprivrednog zemljišta, isti su 

dostavljeni Agenciji za poljoprivredno zemljište na daljnji 

postupak, 

-S Općinskim društvom Crvenog križa Gračac nastavljena je 

uspješna provedba projekta pomoći starim i nemoćnima.  

- U mjesecu prosincu ugovoren je projekt „Stvaranje 

partnerstva u Općini Gračac“ s Vijećem Europe u vrijednosti od 

20.000,00 EUR čiji cilj je, ukratko, poboljšanje međusobnog 

razumijevanja i suradnje svih relevantnih subjekata u zaštiti 

manjinskih prava. 

-Nastavilo se s opremanjem trgovačkog društva GRAČAC VODOVOD I 

ODVODNJA d.o.o., nabavljeno je još opreme za rad, kao i 

transportno vozilo. 

- Putem trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. ostvaren je, 

nakon prethodne nabave radnog stroja, i projekt nabave kanti i 

kontejnera za komunalni otpad sufinanciran većim dijelom 

sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 

a 20% i PDV sredstvima Općine Gračac. 

 

- Kontinuirano 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. 

 

III. PRIKAZ PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA U IZVJEŠTAJNOM 

PERIODU BIT ĆE OBUHVAĆEN U IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU (OBRAČUNU) 

PRORAČUNA OPĆINE GRAČAC ZA PERIOD 1. 1. do 31. 12. 2014. KOJI 

ĆE BITI DOSTAVLJEN U ZAKONSKOM ROKU. 

 

 Predlažem Općinskom vijeću usvajanje Izvješća. 

 

                              OPĆINSKA NAČELNICA: 

                              Nataša Turbić, prof. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 740-15/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-02-15-2 

U Gračacu, 5. ožujka 2015. g. 

 

 Temeljem čl. 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13) te čl. 119. Zakona o sudovima 

(„Narodne novine“ 28/13), na svojoj 14. sjednici održanoj 5. 

ožujka 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Gračac donosi  

 

Zaključak 

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika  

za mladež Županijskog suda u Zadru  

 

Članak 1. 

 

 Predlaže se Županijskoj skupštini Zadarske županije da se 

za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Zadru imenuju: 

 

1. Marijan Matek 

2. Ljiljana Šešelja 

3. Zvonko Lazanja 

4. Nebojša Fijala 

5. Neda Karuza 

6. Ulješka Belamarić Debeljak 

7. Davorka Volarević 

 

  

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

                                                                                    

                                      PREDSJEDNIK: 

                                Tadija Šišić, dipl. iur. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 810-03/15-01/2 

Urbroj: 2198/31-02-15-1 

Gračac, 5. ožujka 2015. godine 

 

Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 3. i čl. 40. Zakona 

o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10), čl. 2. Pravilnika o metodologiji za izradu 

procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja ("Narodne 

novine“, broj 30/14 i 68/14) i članka 32. Statuta Općine 

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

vijeće Općine Gračac na svojoj 14. sjednici održanoj 5. ožujka 

2015. g. donijelo je 

 

Izmjene i dopune 

Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite 

Općine Gračac 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Gračac izrađene od 

ovlaštene tvrtke ANPARO KONTROLA d.o.o. Zagreb. 

 

Članak 2. 

 Izmjene i dopune Plana zaštite i spašavanja i Plana 

civilne zaštite Općine Gračac sastavni su dijelovi ove Odluke. 

 
Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u 

„Službenom glasniku Općine Gračac“.  

 

                                      PREDSJEDNIK: 

                                   Tadija Šišić, dipl. iur. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 810-03/15-01/4 

Urbroj: 2198/31-02-15-1 

Gračac, 5. ožujka 2015. godine 

 
Na temelju članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o 

zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj 174/04., 79/07., 

38/09. i 127/10.) i članka 32. stavka 1. Statuta Općine Gračac 

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

Općine Gračac, na svojoj 14. sjednici održanoj 5. ožujka 2015. 

godine, donijelo je 

 

SMJERNICE 

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 

području Općine Gračac za 2015/2016   godinu 

 

I. UVOD 

Zaštita i spašavanje od javnog je interesa u Republici 

Hrvatskoj. Općina Gračac u okviru svojih zakonskih ovlasti 

provodi zaštitu i spašavanje na svom području, sukladno načelu 

supsidijarnosti. 

Temeljne zadaće Općine Gračac u organizaciji i razvoju 

sustava zaštite i spašavanja su izvršiti procjenu opasnosti i 

posljedica koje mogu nastati, ocijeniti stanje/kapacitete 

operativnih snaga zaštite i spašavanja, izraditi dokumente 

zaštite, kontinuirano provoditi prevenciju, organizirati i 

pripremiti mjere i aktivnosti radi unaprjeđenja pripravnosti 

snaga zaštite i spašavanja, voditi evidencije izvora opasnosti 

i prijetnja, stvoriti preduvjete za uspostavljanje 

jedinstvenog sustava upravljanja u krizama i izvanrednim 

situacijama, razvijati oblike edukacije i obavješćivanja 

stanovništva, te suradnju s medijima. 

Donošenjem ovih Smjernica stvara se okvir za plansko i 

sustavno djelovanje u provedbi temeljnih zadaća u organizaciji 

i razvoju sustava zaštite i spašavanja na području Općine 

Gračac za razdoblje 2015 i 2016. godine. 

 

II. DOKUMENTI SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Dokumentima sustava zaštite i spašavanja Općine Gračac 

uređuje se organizacija sustava, planiranje mjera zaštite i 

spašavanja, definiranje ovlasti, nadležnosti i zadaća svih 

sastavnica sustava. U idućem  razdoblju potrebno je izraditi i 

donijeti sljedeće dokumente: 

  1. donijeti višegodišnji Plan razvoja sustava zaštite i 

spašavanja s financijskim pokazateljima. 

2. najmanje jednom godišnje preispitati i po potrebi 

izvršiti ažuriranje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja Općine Gračac. 
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3. svake godine pripremiti Izvješće o sigurnosnom stanju i 

stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Gračac, 

koje će obuhvatiti i pojedinačna izvješća najznačajnijih 

operativnih snaga, poput Policijske uprave Zadarske Policijske 

postaje Gračac, Vatrogasne postrojbe, ambulante Gračac, 

nadcestarije Gračac, te po procjeni i izvješća drugih 

operativnih snaga. 

4. izraditi registar/bazu podataka operativnih snaga 

zaštite i spašavanja, s evidencijom ukupnih ljudskih i 

materijalno-tehničkih resursa. 

5. sukladno novom Zakonu o zaštiti od požara ("Narodne 

novine", broj 92/10.) u idućem razdoblju potrebno je 

pripremiti i donijeti sljedeće dokumente: 

- donijeti godišnji ili višegodišnji provedbeni plan 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Gračac. U 

izradu provedbenog plana potrebno je obvezno uključiti 

Vatrogasnu postrojbu Općine Gračac i Policijsku upravu 

Zadarsku Policijsku postaju Gračac. 

6. svake godine pripremiti Izvješće o stanju zaštite od 

požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od požara . 

U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji jedan od osnovnih 

ciljeva prostornog uređenja je nacionalna sigurnost, obrana i 

zaštita od prirodnih i drugih nesreća i katastrofa.  

Sastavni dio Procjene ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na području Općine 

Gračac je i prilog naslovljen kao »Zahtjevi zaštite i 

spašavanja u dokumentima prostornog uređenja«, kojima se 

utvrđuju i propisuju mjere čijom će se implementacijom 

umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i 

antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu 

infrastrukturu i povećati stupanj sigurnosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara i okoliša. U Prostorni plan 

Općine Gračac ugrađeni su zahtjevi zaštite i spašavanja, te 

iste je potrebno razraditi u dokumentima prostornog uređenja 

niže razine. 

 

III. OPERATIVNE SNAGE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer zaštite i spašavanja i Postrojba 

civilne zaštite opće namjene) 

 

Stožer zaštite i spašavanja: 

Stožer zaštite i spašavanja je stručna potpora načelniku 

Općine kod rukovođenja operativnim snagama te se za njegovu 

ulogu praćenja, planiranja i usklađivanja aktivnosti sustava 

zaštite i spašavanja predviđa: 

- obuka članova Stožera zaštite i spašavanja, 
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- opremanje Stožera zaštite i spašavanja osobnom i skupnom 

opremom. 

 

Postrojba civilne zaštite. 

Osniva se kao potpora za provođenje mjera zaštite i spašavanja 

kojih su nositelji operativne snage zaštite i spašavanja koje 

se u okviru redovne djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem, 

te za provođenje mjera civilne zaštite. Trenutno Općina Gračac 

raspolaže sa: 

1. Postrojbom civilne zaštite opće namjene koja broji 23 

pripadnika sukladno članku 2. Odluke o ustrojavanju Postrojbe 

civilne zaštite, a sastoji se od jednog tima kojim zapovjeda 

zapovjednik, a u njegovoj odsutnosti zamjenik zapovjednika. 

2. Tim se organizira na način da u svom sastavu ima tri 

skupine, i to: 

- jednu skupinu za logistiku i prvu pomoć s ukupno 3 

pripadnika, 

- jednu operativnu skupinu s ukupno 10 pripadnika, te  

- jednu skupinu za ekologiju, evakuaciju i zaštitu 

muzejske građe s ukupno 10 pripadnika. 

U idućem razdoblju potrebno je: 

- u Proračunu Općine i dalje planirati sredstva za 

opremanje i osposobljavanje pripadnika Postrojbe civilne 

zaštite opće namjene Općine, 

- odrediti prioritete materijalno-tehničkog razvoja 

(nabava osobne i skupne opreme sukladno Pravilniku o 

ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i 

postrojbi za uzbunjivanje ("Narodne novine", broj 111/07), 

- planirati provedbu osposobljavanja, uvježbavanja, 

aktiviranja i drugih aktivnosti Postrojbe CZ-a, posebno 

osigurati edukaciju članova Zapovjedništva civilne zaštite, 

- organizirati provođenje zajedničkih vježbi, posebno za 

spašavanje iz ruševina, u kojima će sudjelovati i pripadnici 

državnih postrojbi, te pripadnici vatrogasnih timova za 

spašavanje iz ruševina. 

 

Snage za provođenje sklanjanja 

Za provođenje organizacija sklanjanja potrebno je: 

- rasporediti povjerenika civilne zaštite, 

- voditelji skloništa izvršiti pregled skloništa kao i 

preglede podrumskih i drugih     

  objekata pogodnih za sklanjanje. 

 

2. VATROGASNE SNAGE 

U sustavu vatrogastva na području Općine Gračac djeluje JVP 

koja objedinjava rad dva Dobrovoljna vatrogasna društva: DVD 

Gračac i DVD Srb. U području zaštite i spašavanja vatrogastvo 

je izuzetno važan segment, a u 2015. i 2016. godini na tom 
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području iz djelokruga njihovog rada planirane su sljedeće 

aktivnosti;  

a)  Javna Vatrogasna Postrojba 

1. provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, posebno 
tijekom ljetnih mjeseci pri povećanoj opasnosti nastanka 

požara, organizacijom pasivnih dežurstava u DVD-ima, te 

edukaciju stanovništva o opasnostima od požara,  

2. aktivna učešća na intervencijama gašenja požara, 

spašavanja ljudi i imovine, tehničkim intervencija, 

akcidentima i drugim nepogodama i akcijama zaštite i 

spašavanja ljudi i materijalnih dobara,  

3. stalna stručna suradnja u ostvarivanju zajedničkih zadaća 
s  Vatrogasnom zajednicom Zadarske županije, Državnom 

upravom za zaštitu i spašavanje, a sve u cilju 

poboljšanja operativne sposobnosti postrojbi,  

4. nabavka vatrogasne opreme i vozila,  
5. osposobljavanje vatrogasnih kadrova u zvanjima i 

specijalnostima,  

6. u mjesecu svibnju pojačane aktivnosti i organizacija 

pregleda opreme i vozila DVD-a s područja djelovanja 

Vatrogasne zajednice, održati prigodna predavanja za 

stanovništvo, posebno za djecu iz vrtića i osnovnih 

škola, pojačati informativno-promidžbene aktivnosti za 

građane Općine o poduzimanju preventivnih mjera zaštite 

od požara, 

7. u realizaciji Programa rada Vatrogasci Općine Gračac će 
surađivati sa vatrogasnim subjektima svih razina, 

službama za hitne intervencije, Državnom upravom za 

zaštitu i spašavanje, Područnim uredom za zaštitu i 

spašavanje Zadar, te ostalim gospodarskim subjektima, 

ustanovama i udrugama koji se zaštitom i spašavanjem bave 

u sklopu svoje redovne djelatnosti,  

8. poticati i podržavati suradnju JVP s drugim vatrogasnim 
organizacijama u RH i sa međunarodnim vatrogasnim 

organizacijama, s ciljem pružanja međusobne pomoći, 

stručnog osposobljavanja, razmjene iskustava, stjecanja 

specijalističkih znanja, 

9. stvoriti pretpostavke za sustavno provođenje vježbi 

zaštite i spašavanja i za druge operativne snage zaštite 

i spašavanja s područja Opčine Gračac, 

10. ostale zadaće na povećanju operativne sposobnosti 

svih vatrogasaca 

 

 Javna vatrogasna postrojba Općine Gračac predstavlja 

osnovnu i udarnu operativnu snagu zaštite i spašavanja.  

U idućem razdoblju potrebno je provesti sljedeće: 

- nastaviti s financiranjem djelatnosti Vatrogasne 

postrojbe, u skladu s financijskim mogućnostima Općine Gračac. 

Planirana sredstva utrošiti s ciljem daljnjeg jačanja 



„Službeni glasnik Općine Gračac“                                                      
broj 1         10. ožujka 2015. godine        Godina: III 

 

Službeni glasnik Općine Gračac Str.  34 
 

kapaciteta Vatrogasne postrojbe kroz nabavu vozila s opremom 

(auto-ljestve i šumsko vozilo) i tehnike, stručno 

osposobljavanje vatrogasaca u skladu s potrebama Općine, 

- obavljati redovne dnevne i tjedne preglede tehnike i 

opreme, te sve uočene nedostatke odmah otklanjati,  

- zbog sigurnosti rada izvršiti atestiranje opreme s kojom 

se radi, ukoliko je rok valjanosti istekao,  

- redovno vršiti teoretsku i praktičnu obuku prema 

mjesečnom planu, a kod praktičnog izvođenja taktičkih zadataka 

osobitu pozornost posvetiti sprečavanju nastajanja ozljeda 

zaposlenika kao i čuvanju vatrogasne tehnike i opreme,  

- poticati suradnju vatrogasaca s drugim operativnim 

snagama zaštite i spašavanja s ciljem jačanja spremnosti za 

djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na 

području Općine Gračac, 

- kontinuirano koordinirati suradnju Vatrogasne postrojbe 

s drugim nositeljima i sudionicima zadaća u pripremi 

protupožarne sezone, sustavno provoditi preventivne mjere 

zaštite od požara, osobito u pripremi i za vrijeme 

protupožarne sezone, 

- aktivno se uključiti u Program aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara Republike Hrvatske. 

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U 

OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI 

 

Sustav zaštite i spašavanja prvenstveno je determiniran 

stupnjem razvoja i organizacije službi i pravnih osoba koje se 

zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti 

odnosno u okviru svoje redovne djelatnosti (vatrogasce smo 

posebno izdvojili kao stožernu organiziranu operativnu snagu 

zaštite i spašavanja). 

Potrebno je naglasiti da su neke službe i pravne osobe 

koje djeluju na području našega Općine pod nadležnošću tijela 

državne uprave, (npr. Policijska postaja, Centar za socijalnu 

skrb, Hrvatske šume, Hrvatske vode), dio službi i pravnih 

osoba je pod nadležnošću Zadarske županije (npr. Hitna 

medicinsku pomoć, ZZJZ Ambulanta Gračac), dok određene službe 

i pravne osobe djeluju u okviru Općine, prije svega komunalna 

društva: vodovod, odvoz smeća, itd. 

U širi spektar subjekata koji se bave na određeni način 

zaštitom i spašavanjem ili posjeduju materijalno-tehnička 

sredstva potrebna za djelovanje u sustavu zaštite i spašavanja 

odnosno stručna znanja od koristi za zaštitu i spašavanje su 

subjekti koji se bave zaštitom  prirode/okoliša, te 

gospodarski subjekti koji se bave građevinskom, 

prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima. 

Na temelju općinskih potreba i raspoloživih kapaciteta za 

spašavanje ljudi i materijalnih vrijednosti, možemo zaključiti 
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da su sljedeće službe i pravne osobe od značaja za zaštitu i 

spašavanje za područje Općine Gračac: 

- zdravstvene ustanove ( Hitna medicinsku pomoć, Zavod za 

javno zdravstvo Zadar Ambulanta Gračac, Ljekarna Gračac) 

- Hrvatske vode, Hrvatske šume, Hrvatska elektroprivreda, 

Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Zadar, Hrvatski 

Telecom d.d. , 

- Policijska uprava Zadarska- Policijska postaja Gračac i 

Srb 

- Centar za socijalnu skrb, Hrvatski Crveni križ Općinsko 

društvo Crvenog križa Gračac, 

- Trgovačko društvo Gračac Čistoća, 

- Trgovačko društvo Vodovod i Odvodnja Gračac, 

- Veterinarska ambulanta sa sjedištem  u Obrovcu , te 

  - Ostale službe i pravne osobe po potrebi. 

 

U sljedećem razdoblju potrebno je: 

- Intenzivirati suradnju Općine Gračac s navedenim 

službama i pravnim osobama koje djeluju na području Općine, a 

koji su uključeni kao nositelji i sudionici zadaća koje 

proizlaze iz Plana zaštite i spašavanja,  

- U skladu s mogućnostima organizirati zajedničke vježbe, 

radionice, radne sastanke s ciljem kvalitetnije međusobne 

koordinacije i spremnosti za eventualne izvanredne događaje, 

- Zajednički tražiti rješenja za optimalnu komunikacijsku 

interoperativnost svih službi, 

- U suradnji s nadležnim službama i pravnim osobama 

utvrditi kritičnu infrastrukturu na području Općine, te 

odrediti prioritete prilikom spašavanja. 

 

 

 

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 

Sukladno Zakonu o zaštitu i spašavanju udruge građana koje 

raspolažu potrebnim ljudskim i materijalnim resursima dužne su 

sudjelovati u pripremi i provedbi aktivnosti zaštite i 

spašavanja. 

Općina Gračac  surađuje i financijski pomaže niz udruga sa 

svog područja koje, zbog djelatnosti i aktivnosti kojima se 

bave, zbog resursa kojima raspolažu, osobito ljudskim 

potencijalom sa specijalističkim znanjima, predstavljaju dio 

redovnih snaga zaštite i spašavanja ili su potencijalna 

dodatna operativna snaga za izvanredne situacije. Najvažnije 

među njima su Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog 

križa Gračac, Lovačka udruga »Velebit« Gračac, Športsko-

ribolovna udruga »Pastrva« Gračac, Planinarsko društvo 

"Crnopac" Gračac, Udruga "Prospero" , udruga „Legalina“, 

udruga „Una“, udruga „Kraljica Katarina“ i dr.. 
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U idućem razdoblju potrebno je sljedeće: 

- utvrditi bazu udruga koje mogu svojim kapacitetima biti 

od značaja za sustav zaštite i spašavanja na području Općine 

Gračac, s evidencijom ljudskih i materijalnih kapaciteta, 

- s naprijed rečenim udrugama koje su od posebnog značaja 

za zaštitu i spašavanje u Općini i sklopiti sporazume o 

suradnji, 

- integrirati djelovanje udruga od posebnog značaja u 

jedinstveni sustav zaštite i spašavanja u Općini Gračac, 

- nastaviti s financiranjem udruga radi jačanja kapaciteta 

za potrebe zaštite i spašavanja. 

 

5. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA I SKLANJANJE 

 Uspostaviti sustav javnog uzbunjivanja i obavještavanja 

građana koji će omogućiti pravodobno sklanjanje, evukuaciju 

ili neki drugi oblik zaštite u slučaju veće nesreće ili 

katastrofe. 

 Urbanističkim i detaljnim prostornim planovima, a u skladu 

s odredbama Prostornog plana uređenja Općine Gračac potrebno 

je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu 

sustava javnog uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavještavanja 

građana u objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi i u 

kojima se zbog buke ili slabe akustične izolacije ne može čuti 

sustav javnog uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, 

displeja i sl.). 

 Potrebno je također osigurati isticanje znakova za javno 

uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi veći broj ljudi 

(dvorana, škola, trgovine i druga mjesta). 

 

SKLONIŠTA 

U Općini Gračac nema skloništa pojačane zaštite, kao ni 

skloništa osnovne zaštite. 

Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara vršit će se prema 

potrebi u postojeće podrumske zaklone koji se mogu primijeniti 

za tu namjenu. Podrumske zaklone u zajedničkim stambenim 

građevinama treba očistiti, pripremiti i prilagoditi za 

sklanjanje. Po potrebi izvršit će se potpora stropne 

konstrukcije s daskama (fosnama) i odgovarajućim podupiračima. 

Isto tako izvršit će se pojačanje ili zaštita ulaza, te 

zaštita svih otvora (prozora) na odgovarajući način. 

Za provođenje navedenih zadaća zaduženo je stanovništvo 

Općine, upute daje povjerenik civilne zaštite i njegov 

zamjenik. 

Mjera sklanjanja provodi se u slučaju ratne opasnosti, 

nuklearnih i radioloških nesreća te eventualno kod tehničko – 

tehnoloških nesreća s opasnim tvarima kada se provodi 

hormetizacija prostora za sklanjanje. 
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6.  EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Podizati ukupnu razinu svijesti građana kao sudionika ili 

korisnika sustava zaštite i spašavanja o mogućnosti ugroza i 

borbe protiv njihovog djelovanja.  

Katastrofe, posebice neke od njih, kao što su primjerice 

potres ili veće nesreće s opasnim tvarima teško su 

predvidljive. Iako je dio njih ipak moguće predvidjeti (polava 

ili suša), sve u pravilu izazivaju teške posljedice po 

stanovništvo i materijalna dobra. 

Posljedice nesreće, u pravilu, budu daleko veće kod 

needuciranog i neosposobljenog stanovništva, upravo zbog 

nesnalaženja  i neznanja. Stoga je u i idućoj godini edukaciji 

potrebno posvetiti dužnu pažnju, a posebice kroz: 

- edukaciju stalno spremnih snaga (JVP i DVD, HMP, 

operateri koji koriste opasne tvari), 

- edukaciju Stožera zaštite i spašavanja, Zapovjedništva 

civilne zaštite i Postrojbe civilne zaštite opće 

namjene, 

- edukaciju članova udruga građana koje su od značaja za 

sustav zaštite i spašavanja, 

- edukaciju građana, posebice najmlađih, putem subjekata 

koji se bave zaštitom i spašavanjem (JVP, HMP, ZZJZ, 

Udruge građana), uključivo sa nastavkom provedbe 

nacionalnog programa edukacije, 

- informiranje građana putem sredstava javnog 

priopćavanja. 

Dan civilne zaštite, Mjesec zaštite od požara, Međunarodni 

dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta Zemlje, Dan voda 

i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, 

a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju 

rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja (preferirati 

zajedničke aktivnosti).   

Ove Smjernice vrijede za razdoblje od 2015. godine do 

2016. godine, ali će se najmanje jednom godišnje, posebno 

prilikom izrade izvješća o sigurnosnom stanju i stanju sustava 

zaštite i spašavanja za proteklu godinu, preispitati i po 

potrebi izvršiti usklađivanje. 

 

7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

 Cilj financiranja sustava zaštite i spašavanja je 

osigurati racionalno, ali učinkovito djelovanje toga sustava. 

 Prema članku 10. stavak 1. podstavak 2. Zakona o izmjenama 

i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", 

broj 79/07.) potrebno je utvrditi izvore i način financiranja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Stoga je, u 

Proračunu Općine, u skladu s ostalim propisima, potrebno 

ugraditi stavke prikazane prema priloženoj tabeli planiranih 
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financijskih sredstava za organizaciju i razvoj sustava 

zaštite i spašavanja u razdoblju 2015. - 2016. godine. 

 

8. SURADNJA NA POLJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina s 

odgovrajućim institucijama zaštite i spašavanja iste razine 

postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva 

(domaćeg stanovništva i turista). 

 Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području 

Općine je iznimno dobra. U idućem razdoblju 2015 - 2016. 

godine ovu suradnju potrebno je unaprijediti, posebice kroz 

poduzimanje zajedničkih napora za dodatnu edukaciju članstva 

različitih sudionika zaštite i spašavanja, te osobito civilnog 

stanovništva.   

 Zajednička prezentacija sposobnosti ljudstva i opreme svih 

raspoloživih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine 

trebala bi se održati u povodu Dana Civilne zaštite kao 

rezultat suradnje i usklađenog djelovanja sustava zaštite i 

spašavanja na području Općine. 

 

 

  

IV. ZAVRŠNA ODREDBA 

Ove Smjernice stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenom glasniku Općine Gračac". 

 

 

   PREDSJEDNIK: 

                                    Tadija šišić, dipl. iur. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

Klasa: 810-03/15-01/3 

Urbroj: 2198/31-02-15-1 

Gračac, 5. ožujka 2015. godine 

 

 Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o zaštiti i 

spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 

127/10 i članka 32. Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik 

Zadarske županije» 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na 

svojoj 14. sjednici održanoj 5. ožujka 2015. g. donijelo je 

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OPĆINE GRAČAC U 2014. GODINI 

 

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

174/04, 79/07, 38/09, 127/10 ) određeno je 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. 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i 

sudjelovanje sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na 

katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje , pripremanje i 

sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u 

prevenciji, reagiranju na katastrofe, otklanjanju mogućih 

uzroka i posljedica katastrofa. 

Jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave, u 

okviru svojih prava i obaveza utvrđenim Zakonom o uređenju, 

planiranju, organiziranju i financiranju, provode zaštitu i 

spašavanje na svom području. 

Ova analiza uključuje i sve poduzete aktivnosti u području 

zaštite i spašavanja u narednom razdoblju. 

 

1.STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

Načelnik  Stožera za zaštitu i spašavanje općine Gračac po 

funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinske 

načelnice. 

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i 

koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema 

akcije zaštite i spašavanja. 

Osniva se za upravljanje i usklađivanje operativnih snaga i 

ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju 

neposredne opasnosti, katastrofe i veće  nesreće s ciljem 

sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i 

veće nesreće na području Općine Gračac. 

Stožer se do sada sastao jedan puta i to u rujnu 2013 godine.  
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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 12 sjednici održanoj 17. 

Studenog 2014 godine. 

Procjenu ugroženosti je izradila tvrtka „Anparo Kontrola“ iz 

Zagreba koja je izradila i Plan zaštite i spašavanja i Plan 

Civilne zaštite ,a koji je nakon pregleda od strane 

inspekcijskog Nadzora za zaštitu i spašavanje vraćen istoj 

tvrtki na dopunu i ažuriranje određenih podataka. 

 

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 

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. 
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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 nije bilo posebne potrebe za takvim 

intervencijama. 

 

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.  

Na području Općine Gračac od većih zahvata vode postoje još 

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

kojima trba izvršiti određene rekonstrukcije i popravke.  

 

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 području 

Općine Gračac. 

 

9. Veterinarska zaštita i zaštita bilja 
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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 tvrtku ASEKO iz 

Šibenika 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. 

- 1 kamion (specijalno vozilo) za odvoz komunalnog otpada 

- 1 stroj kombinirka 

- 1 cestarsko vizilo za prijevoz radnika i materijala 

(tovarni prostor) 

-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), 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 
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 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 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 će Općina 

Graćac izdvjiti određena sredstva iz proračuna za opremanje i 

obuku za slučaj potrebe intervencije spašavanja stanovništva. 

 

                                      PRESJEDNIK:   

                                  Tadija Šišić, dipl. iur.                                                                                                                                                                                   
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OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 501-01/15-01/1  

URBROJ: 2198/31-02-15-5 

U Gračacu, 5. ožujka 2015. g. 

 

 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i na 

temelju članka 32. Statuta Općine Gračac (“Službeni glasnik 

Zadarske županije”  br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac 

na svojoj 14. sjednici održanoj 5. ožujka 2015. donosi  

 

ODLUKU 

o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, 

dezinsekciji i deratizaciji 

kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 

na području Općine Gračac za period od 2015.- 2019. godine 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovom se odlukom uređuje provođenje preventivne i obvezne 

preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u 

daljnjem tekstu: DDD) na području Općine Gračac kao posebne 

mjere s ciljem zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period 

od 2015.-2019. godine. 

 

Članak 2. 

 

DDD mjere se primjenjuju na cjelokupnom području Općine 

Gračac. 

DDD mjere se provode radi suzbijanja patogenih 

mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih 

glodavaca čije je planirano, organizirano, pravovremeno i 

sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Gračac.  

DDD se provodi sukladno Programu mjera preventivne i 

obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 

na području Općine Gračac (u daljnjem tekstu Program mjera) i 

Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine 

Gračac (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan) kojeg predlaže 

nadležni županijski Zavod za javno zdravstvo. 

 

Članak 3. 
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Godišnji program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti 

za područje Općine Gračac donosi Općinski načelnik, a na 

prijedlog nadležnaog županijskog zavode za javno zdravstvo 

najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu. 

 

II. VRSTA MJERA ZA SUZBIJANJE PATOGENIH MIKROORGANIZAMA 

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA (DDD) 

 

Članak 4. 

 

Programom mjera utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, 

sredstva i rokovi provedbe mjera. Provedbenim planom utvrđuje 

se provedba mjera. 

Prijedlog programa mjera i provedbenog plana izrađuje 

nadležni zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).  

Prijedlog programa mjera i provedbenog plana za sljedeću 

kalendarsku godinu Zavod je dužan dostaviti Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Gračac (u daljnjem tekstu: Odjel), 

najkasnije do kraja prosinca tekuće godine. 

Na prijedlog Zavoda, Općinski načelnik Općine Gračac (u 

daljnjem tekstu: načelnik) donosi Program mjera i Provedbeni 

plan najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu. 

 

III. POVRŠINE, PROSTORI I I OBJEKTI U KOJIMA SE PROVODE MJERE 

SUZBIJANJA ŠTETNIKA 

Članak 5. 

 

Provedbu DDD dužni su osigurati, sukladno Programu mjera i 

Provedbenom planu, korisnici objekata iz članka 10. stavka 1. 

Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Općina Gračac je dužan osigurati preventivnu i obveznu 

preventivnu deratizaciju u stambenim objektima i dvorištima, 

na javnoprometnim i na javnim zelenim površinama (trgovima, 

parkovima), u objektima u vlasništvu Općine Gračac, suzbijanje 

komaraca na području Općine Gračac, odnosno provedbu DDD, 

sukladno Programu mjera i Provedbenom planu.  

Korisnici objekata i površina dužni su poduzimati mjere 

propisane Programom mjera i  

Provedbenim planom.  

Korisnici stambenih i drugih objekta i javnih površina 

dužni su dopustiti provedbu DDD.  

 

 

IV. SUBJEKTI PROVEDBE- IZVRŠITELJI 

 

Članak 6. 

 

DDD provode pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu 

djelatnost i druge pravne osobe koje su registrirane za 
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obavljanje te djelatnosti i koje zadovoljavaju uvjete 

propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati 

pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne 

dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za 

sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva („Narodne 

novine“ br. 35/07) (u daljnjem tekstu: izvršitelji). 

 

Članak 7. 

 

Izvršitelji su dužni pridržavati se Programa mjera i 

Provedbenog plana. 

Izvršitelji su dužni obavijestiti Odjel, Zavod, građane, 

fizičke i pravne osobe o provedbi DDD, na način i u rokovima 

propisanim Programom mjera i Provedbenim planom.  

 

Članak 8. 

 

Izvršitelji DDD mjera obvezani su voditi pisane evidencije 

o provedbi DDD mjera sukladno Pravilniku o načinu provedbe 

obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Narodne 

novine br. 35/07, 76/12).  

Članak 9. 

Izvršitelji su dužni prikupljati podatke o svakom 

obavljenom terenskom poslu i voditi evidenciju koja mora 

sadržavati podatke propisane Programom mjera i Provedbenim 

planom. Izvršitelji su dužni prikupljene podatke dostavljati 

za bazu podataka Općine Gračac.  

 

Članak 10. 

 

Izvršitelji su dužni po svakom obavljenom poslu ispuniti 

standardiziranu, jedinstvenu potvrdu o provedenoj DDD, na licu 

mjesta.  

Potvrda se izdaje u dva primjerka, od kojih jedan zadržava 

korisnik objekta, a drugi izvršitelj. 

Izbor ovlaštenog izvoditelja DDD mjera vrši se provedbom 

postupka sukladno Zakonu o javnoj nabavi.  

IV. OSIGURAVANJE PROVOĐENJA MJERA ASANACIJE 

 

Članak 11. 

 

Općina Gračac obvezna je osigurati provođenje mjera za 

zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane Zakonom o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo 

provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera. 

Općina Gračac je dužna u najkraćem roku osigurati 

otklanjanje nedostataka u okolišu utvrđenim od strane 
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nadležnog zavoda za javno zdravstvo koje dostavlja Općini 

Gračac naredbu za provođenje mjera asanacije-sanitacije 

površina, prostora i objekata. 

 

III. NADZOR  

 

Članak 12. 

 

Inspekcijski nadzor nad provođenjem DDD obavljaju nadležni 

sanitarni inspektori.  

 

Članak 13. 

 

Stručni nadzor nad provedbom DDD provodi nadležni zavod za 

javno zdravstvo županije.  

Izvršitelji su dužni prikupljati podatke, voditi 

evidencije i dostavljati izvješće zavodu sukladno propisima o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. 

Zavod izrađuje stručno izvješće s podacima o stupnju 

infestacije, utrošku pesticida i stupnju pridržavanja 

propisanog programa rada određenog Programom mjera i 

Provedbenim planom te ga dostavlja Odjelu s elementima 

poboljšanja sanitacije prostora u budućnosti. 

Izvješće o obavljenom stručnom nadzoru zavod je dužan 

dostavljati Odjelu.  

Godišnje izvješće o provođenju Programa mjera i 

Provedbenog plana i obavljenom stručnom nadzoru za prethodnu 

kalendarsku godinu zavod je dužan dostaviti Odjelu najkasnije 

do 31. siječnja tekuće godine. 

Troškovi stručnog nadzora provedbe DDD financiraju se iz 

proračuna Općine Gračac.  

 

Članak 14. 

 

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Odjel- Odsjek za 

komunalno redarstvo.  

 

IV. NOVČANE KAZNE 

Članak 15. 

 

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se 

za prekršaj pravna osoba ako:  

1. obavlja preventivnu i obvezatnu preventivnu dezinfekciju, 

dezinsekciju i deratizaciju bez  

ovlaštenja ministra (članak 24. stavak 1. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti ),  

2. izvješće o provedenom stručnom nadzoru ne dostavi u 

propisanom roku (članak 24. stavak 5. Zakona o zaštiti 

pučanstva od zaraznih bolesti).  
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Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. Ovoga članka kaznit će 

se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 

2.000,00 kuna.  

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna 

osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 

2.000,00 kuna. 

 

Članak 16. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 

kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

- se ne pridržava Programa mjera i Provedbenog plana (članak 

6. ove odluke); 

- ne vodi urednu evidenciju (članak 7. stavak 1. ove odluke); 

- ne dostavlja podatke u bazu podataka (članak 7. stavak 3. 

ove odluke); 

- ne izda potvrdu (članak 8. ove odluke). 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna do 2.000,00 kuna 

kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini 

prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Članak 17. 

  

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 5.000,00 kuna 

kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

- ne poduzima mjere propisane Programom mjera i Provedbenim 

planom (članak 4. stavak 3. ove odluke);  

- ne dopusti provedbu DDD (članak 4. stavak 4. ove odluke). 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 3.000,00 kuna 

kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu 

samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga 

članka ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina 

obrta ili druge samostalne djelatnosti.  

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kaznit će se fizička 

osoba koja počini  

prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 18. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmim danom od objave u 

„Službenom  glasniku Općine Gračac“. 

 

               PREDSJEDNIK:                       

                                                                     

                                                                                Tadija Šišić, dipl. iur. 
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OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 080-02/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-02-15-2 

GRAČAC, 5. ožujka 2015.  

 
 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 14. sjednici održanoj 5. ožujka 2015. godine donosi  

 

 

Odluku o usvajanju 

Izvješća o radu 

općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje srpanj- prosinac 2014. g. 

 

 

Članak 1. 

 

 Usvaja se Izvješće o radu općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje srpanj- prosinac 2014. g. 

 

 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmim danom od dana objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac». 

 

 

 

                                       PREDSJEDNIK: 

                                                                                Tadija Šišić, dipl. iur. 
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Općinsko vijeće 

KLASA: 601-01/15-01/1 

URBROJ: 2198/31-02-15-3 

Gračac, 5. ožujka 2015. g. 

 

 

 Temeljem čl. 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

(»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07, 94/13) te čl. 32. 

Statuta Općine Gračac («Službeni glasnik Zadarske županije» 

11/13), Općinsko vijeće Općine Gračac na svojoj 14. sjednici 

održanoj 5. ožujka 2015. g. donosi  

 

 
Odluku o izmjeni  

Odluke o participaciji troškova  

smještaja djeteta u predškolsku ustanovu 

 

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o o participaciji troškova smještaja djeteta u 

predškolsku ustanovu («Službeni glasnik Zadarske županije» 

19/12), čl. 1. mijenja se i glasi: 

 

„  Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom cijena troškova smještaja djece u predškolsku 

ustanovu i udio sudjelovanja u mjesečnoj cijeni osnivača- 

Općine Gračac i roditelja/staratelja djece korisnika smještaja 

utvrđuje se kako slijedi: 

 

 
SKUPINA PROGRAM MJESEČNA 

EKONOMSKA 

CIJENA 

UDIO 

OSNIVAČA- 

OPĆINE 

GRAČAC 

UDIO 

RODITELJA/ 

STARATELJA 

KORISNIKA 

UDIO 

MINISTARSTVA 

Vrtić 

jaslice 

10-satni 

program 

(6.30-

16.30) 

2000,00 kn 1400,00 kn  600,00 kn 0,00 kn 

Vrtić 

 

 

Srednja 

skupina 

 

Starija 

5,5- satni  

program 

(s ručkom) 

(6.30-

12.00) 

 

(7.00-

 

 

1200,00 kn 

 

 

 850,00 kn 

 

 

 350,00 kn 

 

 

0,00 kn 
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skupina 12.30) 

Jaslice 5-satni 

program 

(6.30-

11.30) 

 

1200,00 kn 

 

 850,00 kn 

 

 350,00 kn 

 

0,00 kn 

Vrtić 

program 

predškole 

2,5-satni 

program 

  

 300,00 kn 

 

 280,00 kn 

 

 0,00 kn 

 

20,00 kn 

Vrtić 

program 

predškole 

s obrokom 

4,5- satni 800,00 kn 580,00 kn 200,00 kn 20,00 kn 

„  
 

Članak 2. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

«Službenom glasniku Općine Gračac».  

 

 

 

                                         PREDSJEDNIK: 

                                    Tadija Šišić, dipl. iur. 
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"Službeni glasnik Općine Gračac» - Službeno glasilo Općine Gračac 

Izdavač: Općina Gračac               
Uredništvo: Nataša Turbić, Bojana Fumić, Sandra Kukić  

Gračac,  Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac, telefon 023/773-007 
Službeni glasnik objavljuje se i na: www.gracac.hr 

Broj tiskanih primjeraka: 40 

 

 

http://www.gracac.hr/

