REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 2198/31-02-14-2
U Gračacu, 17. studenog 2014. g.
Z A P I S N I K
s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 17.
studenog 2014. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici
Općine Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Potpredsjednik
Općinskog
vijeća
Milorad
Stanisavljević
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, Ivana Tomić,
Nebojša Rađenović, Jasna Končarević Milka Cvjetković, Milorad
Stanisavljević, Tomo Delač, Mirko Pezer i Tanja Rastović.
Nenazočni su: Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Đorđe
Terzić
Utvrđeno je da je nazočno 14 od 17 vijećnika te da postoji
kvorum za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali
nazočni:
Nataša
Turbić,
općinska
načelnica
sa
zamjenicima Antom Jurićem i Milanom Tankosićem, pročelnica JUO
Anka Šulentić te službenice Nikolina Benić i Bojana Fumić,
Marina Marković- direktorica „Gračac čistoća“ doo i Marko
Gale, direktor „Gračac vodovod i odvodnja“ doo.
Potpredsjednik Stanisavljević otvara aktualni sat u 18, 04.
Vijećnik Tomo Delač prvo traži objašnjenje temeljem čega je
potpredsjednik Stanisavljević sazvao sjednicu. Bojana Fumić
upoznaje vijećnike da je, nakon događaja na prethodnoj
sjednici zatraženo mišljenje Ministarstva uprave kojemu je
dostavljena sva dokumentacija te koje je utvrdilo da je
sjednica valjano održana, da je predsjednici prestao mandat te
da, samim time što je Općinsko vijeće ostalo bez predsjednika
ne znači da ne može valjano raditi, donositi odluke i izabrati
novog predsjednika sve dok ima potreban broj članova za
donošenje odluka tj. kvorum. Sjednicu je ovlašten sazvati
jedan od potpredsjednika kako bi se omogućilo nesmetano
funkcioniranje. Nema zakonskog roka u kojem se mora izabrati
novi predsjednik, no preporuka je da to bude u što kraćem
roku. Isto tako, upitom je obuhvaćeno i pitanje vijećnika
Delača o tome da li je ostavka predsjednice morala biti
javnobilježnički ovjerena, pri čemu je i Ministarstvo uprave

potvrdilo da ne mora, kao što je vijećniku Delaču već
odgovoreno.
Stjepan Knežević: pitao bi za siranu, dokle je došlo, priča se
po gradu da se mora vratiti novac, je li to istina? Tomo
Delač: kada će se općina pokrenuti s mrtve točke, financirati
nešto osim plaća, razviti se) Drugo, bio sam u Tomigaju, kad
se kreće s popravkom cesta, uskoro će snijeg, zašto ljudi ne
mogu doći normalno kućama? Načelnica: odgovor vijećniku
Kneževiću, nije tajna, dobili smo nalog da moramo vratiti
novac od sirane i to je ukupno 45220 eura, jedan dio smo već
platili, do 20. 11. imamo drugi, jedino što smo u toj
situaciji mogli napraviti je moliti da nam odobre plaćanje na
tri rate. Naravno da smo u tom trenutku reagirali i pokušali
doći do svih mogućih ljudi da ne dođe do toga, Ministarstvo
regionalnog razvoja je do 3 mjeseca imalo još mogućnosti dati
neka sredstva za projekte, više nema; u jednom dijelu bi nam
mogla pomoći županija, ali moramo osmisliti plan rada sirane
da bude održiva. Knežević- da li postoji mogućnost da se to
nekome privatno da da završi projekt? Načelnica: kada smo
krenuli od prošle godine da završimo projekt vidjeli smo da ga
ovom godinom ne možemo završiti kako smo zamislili, za samu
zgradu zamišljena je sanacija uz idejni projekt, sada to više
nije moguće, sada izrađujemo glavni projekt za završetak, ne
možemo mimo zakona, postoje 2 mogućnosti- da se oforme
zadrugari ponovo, jer ono što imamo, imamo i naše je, možemo
pokušati u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj Zadarske
županije napraviti poslovni plan ili oformiti socijalno
poduzetništvo da se zaposle npr. 2 osobe koje imaju znanje, a
sva zarada ne bi bila profit nego bi se morala vratiti u tu
siranu ili općinu ili investirati u općinske ustanove.
Knežević- da se uključe npr. braniteljske zadruge? Mirko
Pezer- mi smo dobili nekakve novce, trebali su namjenski biti
utrošeni, kud su otišli, nestali, na koji način treba utvrditi
kuda su proslijeđeni? Milan Tankosić- ne treba paušalno ništa
tvrditi, one financije koje su odobrene tada nisu mogle biti
dovoljne za opremu, prostor, edukacije, studijsko putovanje,
novca za sanaciju zgrade nije ni bio niti predviđen, projekt
je loše zamišljen, Gorana Šare nije dobro zamislila projekt,
nije bilo dovoljno novca. Općina je ipak ušla u to, taj se
projekt godinama provlačio u proračunu, ne znači da je i
potrošeno, nego se planiralo završiti, ali se nije moglo. Mi
smo, još dok sam bio redovni zamjenik, imali pristup da se
projekt smanji jer se s tom opremom nije moglo biti u takvom
velikom objektu, tako je nastavila i ova vlasti. Što se tiče
novca, već su tuženi krim policiji. Utvrđeno je da nisu
ukradeni novci, neka se na pravi bauk od toga jer to nije
istina. Viktor Kupačak- to je jedan od velikih promašaja koji
je unazadio općinu, treba staviti točku na to. Milan Tankosićja sam dobio projekt da spasim, nisam kune dobio za taj
projekt, mi smo slabi za provedbu takvih projekata u fiskalnom
smislu, vraćamo novce koji smo dobili, ali ipak njima je nešto

i kupljeno. Načelnica: niz prepreka je bio da se završi. Milan
Tankosić- i tužba je jedna od njih. Načelnica- pokazala se
volja da se to završi, sve strane moraju vidjeti da ovaj
projekt treba zaživjeti. S. Knežević— nisam znao, ako je tužba
bila bila, ali treba vidjeti što se može sada da se spasi ovaj
projekt. Načelnica odgovara vijećniku Delaču: kad će se općina
pokrenuti s mrtve točke, ne znam što ste pod tim mislili, ako
Vi sami ne vidite neke stvari. Ja bih da konkretnije pitate,
mi u okviru svojih mogućnosti radimo koliko god možemo, s
kapacitetima koje imamo. Vi ste pitali za nasipanje pute kod
Habe, to se, čini mi se, i nasulo, nekih 5 cesta, ovaj tjedan
se treba ulica u Srbu, neke u Gračacu, napravili smo nešto na
Bruvnu, dio Deringaja, Grab, Potkokirna. Aktualni sat je
završen.
Potpredsjednik
pozivu:

Stanisavljević

predlaže

dnevni

red

kao

u

1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Gračac na dan 30. 06. 2014. g.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2014.
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gračac
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun visine
komunalne naknade Općine Gračac
6.
Prijedlog
Odluke
o
usvajanju
Revizije
I
Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Gračac
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Općine Gračac
8. Prijedlog izmjene i dopune Godišnjeg i srednjoročnog
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine
Gračac za razdoblje od 2014. do 2017. godine
9. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Gračac i aglomeracije Donji Srb.
Prijedloga za izmjene i dopune nema, vijećnici s 14 za (od 14
nazočnih)- jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red, čime je
utvrđeno da isti glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Općinskog vijeća
2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Gračac na dan 30. 06. 2014. g.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2014.
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gračac

5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za izračun visine
komunalne naknade Općine Gračac
6.
Prijedlog
Odluke
o
usvajanju
Revizije
I
Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i
okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine
Gračac
7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Općine Gračac
8. Prijedlog izmjene i dopune Godišnjeg i srednjoročnog
(trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine
Gračac za razdoblje od 2014. do 2017. godine
9. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Gračac i aglomeracije Donji Srb.
Potpredsjednik Stanisavljević poziva vijećnike da se izjasne
imaju li primjedbi na zapisnik s 11. sjednice. Primjedbi nema
te se isti smatra se usvojenim.
Ad/1
Izbor
predsjednika
Općinskog
vijeća:
potpredsjednik
Stanisavljević iznosi pisani prijedlog 9 vijećnika da se
predsjednikom Općinskog vijeća imenuje Tadija Šišić. Na
zahtjev vijećnika Delača čita imena predlagatelja, a to su
vijećnici Crepulja, Kupčak, Šišić, Juko, Knežević, Pezer,
Miletić,
Stanisavljević
i
vijećnica
Cvjetković.
Drugih
prijedloga nema. Vijećnik Delač javlja se za raspravu: kao
hrvatski branitelj se mora sa tugom i jadom osvrnuti na ovaj
prijedlog. Žalosno je, ali istinito da većina HDZ-ovaca koji
sutra
slave
Škabrnju,
odnosno
žale,
dobivaju
podršku
profesionalnog vojnika Krajine i kapetana Dragana, Milorada
Stanisavljevića. Imam Vaš ratni put, očekujem da ćete se sutra
pokloniti s ovim budućim predsjednikom Vijeća u Škabrnji,
šteta da je koalicija HDZ-A Spala na to. Načelnice, trebala si
dati ostavku kad si spala na to, ovo je gnjusno, sramotno,
ovdje ste bitni vi i vaši privatni interesi, četiri godine
bili ste uhljebljeni u komunalnom, sad ste zaposleni. Ivana
Tomić- ovo nije tema! Delač- zašto netko drugi nije dobio
posao, to ću zatražiti, kako si zaposlen, meni si rekao da si
bio ponosan vojnik kapetana Dragana. Milorad Stanisavljevićto nije istina! Milan Tankosić- ne volim ovakve riječi, svatko
od vijećnika ima svoju glavu i koristi je kako zna, kao
predsjednik stranke ne podržavam predloženog, znam kakav smo
odnos imali prije, možda smo i mi dijelom krivi za to, ali
neka mi ubuduće pokaže da nisam u pravu, a ovakve rasprave
koje vrijeđaju kao što to čini g. Delač ne podržavam, neki
minimun dostojanstva treba zadržati, ne vrijeđajte na osobnoj
razini. Delač: Osobno sam doživio na svojoj koži plakatima što
ste ih objavili protiv mene, kad je došlo pismo koje je on
zajedno sa Đekićem nadopunio i lijepio po Srbu. Potpredsjednik
zaključuje raspravu, daje na glasovanje prijedlog da Tadija

Šišić bude izabran za predsjednika Općinskog vijeća. Vijećnici
glasuju: 9 ZA, 1 protiv, 4 uzdržana- većinom od 9 glasova (od
14 nazočnih) donose
Odluku o izboru
predsjednika Općinskog vijeća
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Novoizabani predsjednik Općinskog vijeća Tadija Šišić preuzima
daljnje vođenje sjednice. Tadija Šišić zahvaljuje na izboru i,
prije nego nastavi, zahvaljuje Bogu da je netko objavio popis
branitelja pa se može vidjeti tko je tko. Naravno da ne
očekuje niti je kakva koalicija potpisana nego se postupa u
interesu svih u ovoj krizi, da ne bi stvarali još veću krizu i
neimaštinu i nove izbore koji bi svaki put bili u istim
uvjetima. Nema više crnog i bijelog, moramo zajedno inače
nikad nećemo imati stabilnu vlast, Vi ste vijećniče Delač
predstavnik jedne grupe građana, očekujem da se u skladu s tim
i ponašate, očekujem da ćete u ovdje zastupati te građane,
kulturno i uz
poštovanje. Delač- sad tražim da izvadite i
objavite moj ratni put, kako možete reći da se sramim.
Ad/2
Izvještaj Proračuna za 1-6 mjeseci, predlagateljica načelnica:
izvještaj je dostavljen u pisanom obliku. T. Delač- što je sad
s
drugim
potpredsjednikom,
Šišić
je
sad
predsjednik.
Predsjednik- nije bio ni prije odmah na istoj sjednici izabran
drugi potpredsjednik. Načelnica: racionalizacijom smo smanjili
rashode, kao i cijele godine, to se mora primijetiti,
ostvarili smo nešto više prihoda. Nikolina Benić: u ovom
izvještajnom razdoblju nije bilo zaduživanja niti jamstava,
ima jamstvo dano bivšem komunalnom, izvještaj je sačinjen u
skladu s nadležnim pravilnikom koji propisuje proračunsko
izvještavanje. Imate opći dio, posebni dio po organizacijskoj
klasifikaciji i funkcijskoj klasifikaciji. Što se tiče svih
prikazanih rashoda to su i Općina i proračunski korisnici i
svi
uključeni
u
naš
proračun.
Načelnicaizmeđu
tog
izvještajnog razdoblja i sada, bili su i prihodi veći, to ćete
vidjeti u izvještaju za ovo razdoblje, npr. nismo znali da
ćemo povući toliko sredstava od Fonda za zaštitu okoliša, sad
ćemo već 4 projekt realizirati, jest da imamo ovaj nesretni
trenutak vraćanja novca za siranu, ali smo uprihodovali i
nešto više, i kroz projekte i kroz druge izvore, nešto i od
države i od županije. Predsjednik otvara raspravu: Delačzašto se kasni tri mjeseca? Načelnica- u međuvremenu nije bilo
sjednice. Bojana Fumić- zadnja sjednica Općinskog vijeća je
bila 10. rujna, kad još nije bio rok. T. Delač- tražim uvid,
ne nekoliko sati nego nekoliko dana da pregledam financije
Općine, kolega Rađenović je tražio uvid u izvode prije skoro

godinu dana, nije dobio. Nataša- Vi ste dobili termin, g.
Rađenović je dobio sve što je tražio, i podatke i termin za
uvid. Predsjednik: to riješite sa službama. Ako netko ima
nešto za reći- saslušajmo, nemojmo dozvoliti sebi da se
ponašamo kao na ulici. Delač- tražio sam termin, ali nije mi
dovoljno nekoliko sati, možda da svi pregledamo jer imam
informacije da se ne prikazuje istinito sve ono što se troši.
Predsjednik: revizija sve kontrolira, službenici koji su
stručni rade svoj posao, izvještaje dobivate kao i ostale
podatke. S. Knežević- pohvaljuje načelnicu i tim, tko se imalo
razumije u ekonomiju toga je svjestan, ne treba paušalno
provocirati, volio bi da oni koji često upućuju kritike daju i
pohvale; kažu neki: ide eno autom u Zagreb, pa nije išla
lakirati nokte već u ministarstva, ne samo ona već i
direktorica Čistoće; novi direktor Vodovoda tek će se
pokazati, dajmo malo podrške, ne samo kritizirati. Vijećnici
glasuju: 9 ZA, 1 protiv, 4 uzdržana- većinom od 9 glasova (od
14 nazočnih) donose
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
na dan 30. 06. 2014. g.
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Izvještaj načelnice za 1-6. mjesec, načelnica obrazlaže: kroz
ovo prethodno izvješće rekla sam već nekoliko točaka ovog
izvješća. I za ovo Vijeće netko radi i priprema se. Sigurno
ćete imati i pitanja i kritika na rad, ja vjerujem da nismo
donijeli samo odluke koje će donijeti neke namete i štetu
građanima već i odluke koje će pomoći, bila sam pobornik
racionalizacije troškova, svi moji sastanci i hodanje koje
navodi vijećnik Delač rezultiralo je nečim, uspjeli smo
nabaviti kombiniraku nakon što smo prošle godine jednu
izgubili, uštede su napravljene gdje god smo mogli, nešto smo
i doprinijeli, sudjelujemo aktivno u pripremi nekoliko
projekata, opet smo uspjeli da se općina razvije u nekom
smjeru, projekt za vrtić uspjeli smo dobiti, nadamo se i onom
za sanaciju cesta, ja sam tu, mogu i bolje i više, da li je to
nekome vidljivo ja ne znam. Kontakte s građanima imam stalno,
s brojnim problemima s kojima se ljudi susreću, razgovaramo
intenzivnije međusobno, ja ću razgovarati do kraja mandata bez
obzira za kakve situacije me se optužuje, ja poštujem zakon.
Oni što destruktivno djeluju ne mogu očekivati od mene
otvorena vrata, ja sam spremna za pitanja, naravno da se na
papir nikada ne može sve staviti, u cilju boljeg rada i
djelovanja uvijek sam spremna na dijalog i razgovor, i ovo
izvršenje proračuna je pokazalo da svi malo racionalnije
radimo. Milan Tankosić bi htio upoznati vijećnike s još dva
projekta: Sanacija mjesnog doma u Srbu kao donacija američke
vojske, u iznosu od 303.000 USD, što ne pokriva PDV, no već je

dogovoreno u Zagrebu da će se dobiti za PDV 450 tisuća kuna,
radit će se sve instalacije, grijanje, opremanje dijela
prostora. Drugi je projekt vezan za provođenje manjinskih
prava od strane Vijeća Europe, načelnica ga je podržala, po
meni ova politika koja se vodi u Općini Gračac, gdje su dva
podjednaka nacionalna korpusa, često dovodi do politike koja
nije konstruktivna za ovo mjesto, smisao projekta je kako
unaprijediti prava manjina da se osjećaju ugodnije, ali bi
volio da se to artikulira tako da se može povezati rad Vijeća
srpske nacionalne manjine i ovog Vijeća. To je pozitivna
strana. Svi možemo, više to je sigurno. Predsjednik- i to
potvrđuje da nije sve mrtvo. Tanja Rastović- obnova vrtića,
radi li se, gdje je stalo? Načelnica: nabava je trajala nešto
duže, izabrana je tvrtka Špelić iz Slunja, krenuli su radovi
prije 3-4 tjedna, krovište je promijenjeno, rade unutra, do 1.
12. imamo rok povući sredstva, a do 3. mjeseca 2015. godine
imamo obvezu isplatiti naš sufinancirani dio. Tanja Rastovićdobro je da svi to čujemo. Načelnica- dječica su još u
učionici Srednje škole dok to ne bude gotovo, zamjenik Jurić
je ovlašten u moje ime pratiti radove, prati ih stručni
nadzorni inženjer, Svjetlana Valjin pište izvješća. Tanja
Rastović: spomenuli ste ta naša dva poduzeća, ali ja i mi
bismo da to malo bolje ide, pošto gospodina iz vodovoda prvi
put vidim da nam nešto kažete o njegovoj stručnoj spremi i
općenito. Ne znam je li bilo o tome ovdje rasprave. Marko Gale
se predstavlja, navodi da je po zanimanju strojarski tehničar.
Načelnica- svi smo bili u tijeku kad je g. Delač kritizirao
rad g. Dijaka koji nam je bio neko prijelazno rješenje, tada
smo pokušali započeti imenovanjem čovjeka koji je već bio u
tom poslu. On nije bio zaposlenik, nakon toga smo vidjeli da
to baš ne ide tako, uspostavila se naplata, tražili smo osobu
koja zna i može, nakon mjesec i pol novi direktor dosta toga
je odradio i nabavio, dalje je na njemu. T. Delač- prigovara
što nije prije dobio riječ, navodi da se prvi javio. Sad ćemo
o izvještaju drage načelnice, jako mi se sviđa, prezadovoljan
sam s njim, Vi ste u ovom izvještaju otac i majka svih
građana. Pitala je gđa. Tanja za uvjete za direktora. To se
nekako naglo prešutjelo, to nema ni u kakvom izvještaju, sam
Dijak je dao ostavku, bacio je na stol jer su ga ucjenjivali
koječim, ne pišete u izvještaju da ste tražili prvo inženjera
strojarstva, znam imenovali Marka, i razumije se, ne želim
njega osobno omalovažiti, vjerujem u njegov uspjeh, ali je bio
uvjet da se imenuje inženjer pa se spominjao mali Babić, u
izvještaju nema o tome, samo hvalisanje, nema o sirani, nema o
nasutim putevima, nema kako pomoći ljudima koji ne žive u
centru Gračacu, indirektno ste i načelnica i direktor Vodovoda
i Čistoće; jako lijepo složen govor na papiru. Vijećnike koji
su vam pomogli blokirali ste, vijećnicima ne date da pišu na
Facebook stranici, to su vijećnici koje ste zvali da im
zahvalite da su vam pomogli na izborima, dobio sam informaciju
da me načelnica blokirala. Predsjedatelj zaključuje raspravu,

glasa se o usvajanju izvješća, vijećnici s 11 ZA, 1 PROTIV, 2
uzdržana (od 14 nazočnih)- većinom glasova donose
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu
općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje siječanj- lipanj 2014. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/ 4
Odluka o komunalnoj naknadi- predsjednik kaže da je načelnica
predlagatelj, prijedlog ste dobili, razgovaralo se i kroz
klubove i pojedinačno, u ovakvoj situaciju smanjivati je
pohvalno, načelnica je usluglasila, donijela prijedlog, pa
evo, ona će reći još nekoliko riječi i detalje. Načelnicarazumna odluka, možda daleko od savršene, od prve se nije
mijenjala osim neke izmjene u 2006. godini, uzevši u obzir da
revizija stanja na terenu nije bila rađena od 2005. bilo je
dosta preseljenja i novog stanja na terenu, odluka je trebala
određene izmjene. Kao tim smo prvo pokušali uskladiti odluku
sa zakonom, pa onda sve ostalo, odlučili smo na jedan način da
našim građanima malo odlakšamo namete, vodili smo se i
socijalnim diijelom, ali i time da ne naštetimo općini i
proračunu. Prije je odluka sadržavala i opće uvjete i
vrijednost boda, odluka o komunalnoj naknadi može se mijenjati
ovisno o uvjetima, a odluka o vrijednosti boda do određenog
doba godine. Delač: pita što se dešava sa starim dužnicima,
lijepo je da se smanjilo, mi tu odluku možemo staviti na
godinu dvije dok se ne popravi situacija, nameti u cijeloj
državi su takvi, razmišljam ja i drugi zatvoriti i raditi
sezonski, jedan me kolega vijećnik pitao zašto se uvodi na
dijelove Srba koji nisu prije, bio sam vijećnik u Perušiću,
treba se ravnomjerno podnijeti teret, budući da plaćam i želim
platiti svoje obveze, bilo bi lijepo da se krene u realizaciju
ili da nam priredite za sljedeću sjednicu o dužnicima i što
dalje. Tanja Rastović- već smo razgovarali, najviše smo oko
zona, ali smo na neki način previdjeli da Srb počinje od
Ajderovca. Anka Šulentić- sve je uglavnom vezano za ulice,
Ajderovca nema kao ulice. Tanja Rastović- tamo nema struje.
Vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih)- jednoglasno donose
Odluku
o komunalnoj naknadi Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/ 5
Vrijednost boda za izračun komunalne naknade- načelnica
objašnjava: prethodna vrijednost boda bila je 0,45 kuna, sada

je gotovo 30% manja, u svakom slučaju, osjetit će se
umanjenje. Vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih)- jednoglasno
donose
Odluku
o vrijednosti boda za izračun visine
komunalne naknade Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/ 6
Revizija I Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za
područje Općine Gračac. Načelnica: zamjenik Anto Jurić je
načelnik Stožera zaštite i spašavanja, neka objasni. Anto
Jurić- izrada je bila 2012, nastupile su neke promjene, ovo je
dorada, izmjene i dopune, ovlaštena tvrtka ih je izradila,
područni ured Državnog ureda za zaštitu i spašavanje dao je
prethodnu suglasnost. T. Delač: mogli ste dati materijal,
staviti na web stranicu. Jurić- objavljeno je na web stranici,
kao što piše i u pozivu za sjednicu. Pristupa se glasovanju:
13 ZA, 1 uzdržan (od 14 nazočnih vijećnika)- većinom glasova
donosi se
Odluka
o usvajanju Revizije I Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/7
Savjet mladih- objašnjavaju načelnica kao predlagatelj i
Bojana Fumić- ovo je samo odluka o pokretanju postupka, poziv
raspisuje Komisija za izbor i imenovanja, ujedno poziva
članove komisije da se sastanu nakon sjednice da se utvrdi
tekst poziva. Rasprave nema, vijećnici s 14 ZA (od 14
nazočnih)- jednoglasno donose
Odluku
o pokretanju postupka izbora članova
Savjeta mladih Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/8
Dopuna plana koncesija: načelnica- radi se o tome da nemamo
koncesionara za prijevoz pokojnika, u zadnjih nekoliko mjeseci
javljaju se zainteresirani za obavljanje te djelatnosti,

budući da je to jedan naš prihod, ne znamo koliko će se njima
isplatiti, neka oni sami prosude, nas ništa ne košta da
pokušamo dati koncesiju, godišnju naknadu imamo u planu
prikazano. Delač: čak sam osobno bio prije nekoliko godina
zainteresiran, još uvijek nisam odustao od toga, predlažem da,
ako netko otvori firmu ovdje da se da prednost osobi s
područja Općine Gračac, da se ne dogodi kao prije par dana na
hitnoj da se vozači zapošljavaju iz Zadra. Čovjek iz Beograda
ima firmu koji je zainteresiran. Ne vidim zašto u tekstu
natječaja ne bi bilo moguće da se daje prednost. Predsjednikmi sad donosimo odluku o planu koncesija, a kroz odluke pod
istim uvjetima to možemo ako bude netko. Bojana Fumić- otkad
smo u Europskoj uniji propisi nam nalažu otvorenost prema
svima,
ne
bi
smjeli
donositi
akte
kojima
nekoga
diskriminiramo. Mirko Pezer- hoće on samo on imati pravo to
raditi? Načelnica- da, on mora dati cjenik. Pezer- ima veliki
prostor za manipulaciju da li je tu i ukop. Predjednik- doći
će to na vijeće pa ćemo raspravljati. Načelnica- u Čazmi to
npr. radi komunalno. Predsjednik- ako i donesemo krivu odluku,
neka se ispravi, bolje nego je ne imati uopće. Vijećnici s 14
ZA (od 14 nazočnih)- jednoglasno donose
IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG I SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje od
2014. do 2017. godine
koje se prilažu i sastavni su dijelovi ovog zapisnika.
Ad/9
Odluka o odvodnji otpadnih voda: Načelnica- dobivena je
prethodna suglasnost Hrvatskih voda, po njihovom zahtjevu se i
donosi. Ova odluka se morala donijeti već prije, u 7 mjesecu
kad su nam davali suglasnosti za isporuku vodnih usluga
naložili su nam donošenje te odluke, bez nje ne možemo raditi
ni glavne ni idejne projekte niti išta. Anka Šulentić
objašnjava da su nazivi Gračac i Donji Srb dvije velike
aglomeracije, to obuhvaća sva naselja u sastavu općine Gračac.
Rasprave nema, vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih)- jednoglasno
donose
Odluku
o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Gračac i aglomeracije Donji Srb
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je završena u 19, 50.
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