REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2198/31-02-14-2
U Gračacu, 10. rujna 2014. g.
Z A P I S N I K
s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 10.
rujna 2014. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine
Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Predsjednica Općinskog vijeća Katarina Pleša Jakovljević
pozdravlja nazočne i otvara sjednicu.
Službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Bojana
Fumić vrši prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma.
Nazočni su: Tadija Šišić, Robert Juko, Viktor Kupčak, Ivica
Miletić,
Berislav Crepulja, Stjepan Knežević, Katarina Pleša
Jakovljević, Ivana Tomić, Nebojša Rađenović, Jasna Končarević
Milka Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Tomo Delač, Mirko
Pezer, Tanja Jović, Đorđe Terzić i Tanja Rastović.
Utvrđeno je da su nazočni svi vijećnici te da postoji kvorum
za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali
nazočni:
Nataša
Turbić,
općinska
načelnica
zamjenikom Antom Jurićem, službenica Bojana Fumić.

sa

Predsjednica
izjavljuje
da
daje
ostavku,
da
je
sama
inzistirala da ona bude neopoziva, da smatra da tu niti ne
treba neka posebna odluka. Iznosi razloge svoje ostavke.
Službenica Bojana Fumić upozorava da bi trebalo ići po redu,
nije proveden niti postupak usvajanja dnevnog reda u kojem je
to predloženo kao točka. Predsjednica kaže da ona sada želi
objasniti svoju ostavku. Navodi da se trudila i od načelnice
očekivala rezultate. Smatra da nema vremena čekati još deset
godina, da se moralo djelovati odmah. Svoje razloge podijelila
je u nekoliko grupa: sama gospodarska situacija u Gračacuništa novo se nije dogodilo, uglavnom se izvršavaju dogovori
dogovoreni ranije, zabrinjava je da su uspjeli načelnici naći
projektantsku kuću u Poreču koja je ponudila izradu projekta
razvoja za cijenu od 1% od ukupne vrijednosti projekta,
gospodin Radovan je to donio, načelnica je to odbila uz
obrazloženje da takvih ponuda ona ima popriličan broj, radi se

dakle o gosp. Tomčiću iz Poreča, to su oni našli, ali nije
prihvaćeno. Dalje navodi da su uspjeli preko SDP-a da ova
Vlada da 700.000,00 kuna Općini Gračac,
uspjeli se izboriti
za 1.000.000,00 kuna za obnovu vrtića, osim toga nije
primjetila da je u Gračac stigao neki veći priliv novaca.
Drugo, nije zadovoljna ni odnosom prema građanima Gračaca jer
osobno misli da bi trebali imati prednost svugdje gdje mogu
imati prednost, osim kod nekih kapitalnih ulaganja, ali da
trebaju imati prednost kada je u pitanju dodjela općinskog
poljoprivrednog zemljišta u koncesiju, na koncu, i samo
zapošljavanje stanovnika Gračaca- još uvijek putuju ljudi iz
Zadra, tu se ništa ne radi, tu se samo prepustilo neka ide
kako ide. Smatra da nismo dovoljno napredovali da bi i dalje
mogla biti sudionik ove vlasti, da bi mogla izlagati SDP i
sebe pred javnošću. Kaže da je to njezina odluka, da se
vijećnicima zahvaljuje, žao joj je što su morali samo zbog
ovoga doći na sjednicu, da će se sastati do kraja 9. mjeseca i
da time ona završava. Vijećnik Kupčak navodi da je bilo i
nadopuna za dnevni red, na što Katarina Pleša Jakovljević
odgovara da ih nisu njoj dali na vrijeme. Vijećnik Kupčak kaže
da nije dala niti priliku, još nije niti utvrđivan dnevni red,
po Poslovniku ima pravo predložiti nadopunu. U 18,15 sjednicu
napuštaju Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Đorđe
Terzić i Jasna Končarević. Ostali vijećnici (njih 13) ostaju
na sjednici. Vijećnik Tadija Šišić, ujedno i jedan od
potpredsjednika Općinskog vijeća, kaže da sjednicu ne smatra
završenom,
na
sjednicu
su
pozvani
pisanim
pozivom
uz
predloženi dnevni red, a o njemu još nisu niti glasali. Ne
vidi razloga zašto napustiti sjednicu, zašto ne nastaviti,
imaju dva potpredsjednika. Službenica Bojana Fumić objašnjava
da je donošenje odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja
ostavke predsjednice Vijeća zasnovano na čl. 91. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u ovom slučaju
zato da bi se utvrdilo da predsjednici prava na temelju
obavljanja dužnosti prestaju danom kada predstavničko tijelo
utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije
tridesetog dana od dana podnošenja ostavke, i ta odluka se
dostavlja osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja
obavlja kadrovske poslove. Vijećnik Delač smatra da se ne može
ništa dalje raditi ako predsjednica nije ovlastila niti jednog
potpredsjednika
da
vodi
sjednicu.
Bojana
Fumić
čita
vijećnicima odredbe čl. 61. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Gračac:
„Sjednici
Općinskog
vijeća
predsjedava
predsjednik
Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti
potpredsjednik kojega je odredio da ga zamjenjuje.
Ako su i predsjednik i potpredsjednik koji je od strane
predsjednika određen za zamjenjivanje odsutni ili spriječeni,
sjednici predsjedava drugi potpredsjednik.

Ako su i predsjednik i
spriječeni, sjednici Općinskog
kojeg odabere Vijeće.“.

potpredsjednici odsutni ili
vijeća predsjedava vijećnik

Sjednicu
u
18,25
h
napušta
i
Milorad
Stanisavljević.
Potpredsjednik vijeća Tadija Šišić kaže da i dalje ima kvorum
za nastavak sjednice. Utvrđuje se da u i dalje nazočni
vijećnici: Stjepan Knežević, Viktor Kupčak, Tanja Rastović,
Nebojša Rađenović, Ivana Tomić, Robert Juko, Mirko Pezer,
Milka Cvjetković, Berislav Crepulja, Ivica Miletić i Tomo
Delač- dakle 12 nazočnih od ukupno 17. Potpredsjednik Šišić
smatra da nema zapreke za nastavak sjednice jer prema čl. 61.
st. 2. Poslovnika, budući da nema niti predsjednice niti
jednog potpredsjednika i da nema dvojbe da on kao jedini
nazočni potpredsjednik ima pravo voditi sjednicu dok postoji
kvorum. Predlaže dnevni red kao iz poziva za sjednicu:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
predsjednice Općinskog vijeća
Pita ima li prijedloga da se nešto izostavi, dopuni.
Prijedloga nema, nego vijećnik Tomo Delač izjavljuje da se
protivi
ovom
načinu
vođenja
sjednice
budući
da
drugi
potpredsjednik nije ovlašten od strane predsjednice, osobno će
tražiti pravno mišljenje, smatra sjednicu nevažećom bez
predsjednice. Potpredsjednik Šišić kaže da će, bez obzira,
sjednicu održati dok god za to postoji volja većine vijećnika,
ako bude poništena, u redu, ako takva odluka bude.
Daje predloženi dnevni red na glasovanje. Vijećnici s 11
glasova ZA, 1 protiv (od ukupno 12 nazočnih vijećnika),
usvajaju dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
predsjednice Općinskog vijeća
Pita vijećnike imaju li primjedbi na zapisnik s 10. sjednice.
Primjedbi nema te se isti smatra jednoglasno usvojenim.
Ad/1
Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
predsjednice Općinskog vijeća i ostavka (dostavljeni su u
materijalima uz poziv). Potpredsjednik Šišić otvara raspravu.
Vijećnik Tomo Delač ponovno iznosi da smatra da Šišić
neovlašteno vodi sjednicu i traži da se ista prekine. Drugi
vijećnici nemaju primjedbi. Pristupa se glasovanju, vijećnici

s 11 glasova ZA, 1 protiv (od ukupno 12 nazočnih vijećnika),većinom glasova donose
Odluku o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke
predsjednice Općinskog vijeća
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je završena u 18,35.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Bojana Fumić, mag. iur.

POTPREDSJEDNIK:
Tadija Šišić, dipl. iur.

