REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/1
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 5. ožujka 2015. g.
Z A P I S N I K
s 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 5.
ožujka 2015. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine
Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Predsjednik Općinskog vijeća Tadija Šišić pozdravlja nazočne i
otvara sjednicu. Službenica Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Gračac Bojana Fumić vrši prozivku vijećnika radi
utvrđivanja kvoruma, uz napomenu da su vijećnici Rađenović i
Rastović javili da nisu u mogućnosti doći zbog nevremena.
Nazočni su: Tadija Šišić, Viktor Kupčak, Ivica Miletić,
Berislav Crepulja, Stjepan Knežević, Mirko Pezer, Katarina
Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Đorđe Terzić, Jasna Končarević
Milka Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Tomo Delač.
Nenazočni su: Robert Juko (došao naknadno na početku aktualnog
sata), Ivana Tomić, Nebojša Rađenović i Tanja Rastović.
Na početku sjednice nazočno je 13 od 17 vijećnika te postoji
kvorum za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali
nazočni:
Nataša
Turbićopćinska
načelnica
sa
zamjenikom Antom Jurićem, Damir Maruna- voditelj projekta
Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije iz trgovačkog
društva Eko d.o.o Zadar te Bojana Fumić, službenica JUO Općine
Gračac.
U 17, 05 predsjednik Šišić otvara aktualni sat. Javljaju se
Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Đorđe Terzić, Tomo
Delač.
Katarina Pleša Jakovljević postavlja pitanje
vezano za
mogućnost financiranja školskog psihologa, nekad ga je Općina
Gračac plaćala, specifično smo područje, a situacija je takva
da smatra da je psiholog potreban školi, a i vrtiću.
Vijećnik Robert Juko došao je u 17, 08.
Tanja Jović postavlja pitanje na temu zdravstvene zaštitenema dežurstva u ljekarni, liječnici obnašaju svoju dužnost,
ali smatra da bi trebali imati dežurstvo, razgovarala je s
medicinskim djelatnicima i s gđom. Anom iz ljekarne, ona bi uz
neki simboličan novčani iznos dežurala, da li postoji
mogućnost da joj Općina plati. U ovo doba bolesti i upala ako
liječnik u neko doba izda recept za lijek, a ne radi ljekarna,
nastaju problemi. Dežurstvo je potrebno. Drugo pitanje je

pitanje stipendija,
da li te stipendije funkcioniraju, mnogi
roditelji pitaju?
Đorđe Terzić- moli da se za Klub vijećnika SDP-a osigura barem
grijanje, može i grijalica. Drugo pitanje je vezano uz Veliku
Popinu, ljudi imaju prijevoz jedanput mjesečno, trebalo bi ga
osigurati barem nekoliko puta mjesečno, isto tako postavlja i
pitanje puta do Novakovića na Popini- bijeli put, misli da ta
cesta nije cijela županijska.
Delač: imao bi malo više pod aktualnim satom, zašto su
sjednice svaka tri mjeseca, navodi da je obavio svoju
vijećničku obavezu, bio u financijama, a smatra da trebaju i
drugi, došao je vidjeti kako je radila Općina Gračac. O svojim
zapažanjima razgovarao je i s načelnicom. Nakon toga, čim je
završio uvid u rad Općine Gračac,
dobio je popodne pisanu
prijeteću poruku
od Zdenke Sudarević. Prijeteće pisamo dobio
je i od Aleksandre Rastović i njezine odvjetnice. Toni Marčić
je prije pet godina i sam tražio neke stvari, a jutros mu je
upravo on poslao poruku da ne dira Zdenku. Kada će Općina
Zdenki koja je u mirovini stati na kraj, navodi da joj je još
predsjednik Vijeća kao načelnik to dozvolio, da radi na poslu
privatno knjige vatrogascima. Zašto Općina ima tri knjigovođe,
kada će načelnica urediti rad Općine, kada će svi raditi svoj
posao bez tolikih vanjskih knjigovođa, čistača?
Proslijedio
je načelnici poruku koju mu je jutros u 6,30 poslao Toni
Marčić,
odakle Zdenki Sudarević pravo da traži zaštitu od
Marčića?
Kaže da je Đekić rekao da je ona jedina bila
sposobna raditi knjigovodstvo. Prije nekog vremena Beg mu je
rekao da je prije 8 godina njegova supruga Rada to sve trebala
preuzeti, i vođenje obrtnicima. Zašto ne bi i njemu i drugim
našim
obrtnicima
tako
pomogli.
Traži
odgovor
kako
je
Aleksandra Rastović zaposlena, traži od načelnice da kaže da
li misli krenuti u reformu općine?
Mirko Pezer postavlja pitanje oko stambene pričuve, govori se
da su ljudima došli računi za tri mjeseca, zna da ne možemo
direktno, ali moguće je indirektno utjecati na tvrtku, da se
održi sastanak s predstavnicima stanara.
Predsjednik daje riječ načelnici da odgovori usmeno što može.
Načelnica odgovara:
Psiholog- prošle godine je bio sastanak ravnatelja vrtića i
škola u Splitu gdje im je bilo obećano da će psihologa dobiti
barem na pola radnog vremena, mi direktno nismo zaduženi za
to, nego smo se uključili preko pročelništva Zadarske
županije, oni jesu obećali, ravnateljica je došla do nekih
ljudi, nas bi to došlo nekih 70 tisuća kuna jer je potreban i
psiholog i defektolog, nakon tog sastanka ne znam što se dalje
dogodilo, samo smo uspjeli doći do čovjeka iz Sinja koji radi
u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, ne znam dalje.
Katarina Pleša Jakovljević- defektolog nije toliko neophodan,

psiholog je taj koji treba svakodnevno. Jasna Končarevićmislim da se novi djelatnici niti ne smiju uzimati. Načelnicapostoje po nekim školama oni koji nemaju punu satnicu, možemo
pomoći, ali ne sami, moraju preko nekih drugih institucija
doći do toga. Tanja Jović- mislim da se kao načelnica možete
povezati s drugim gradovima, volonteri su dobra praksa. Općina
je prije plaćala psihologa. Bojana Fumić navodi da je, više
godina, određeni dio satnice, što je bilo najmanje 4-5 tisuć
kuna mjesečno. Načelnica- nastojat će kontaktirati i bivše
studente.
Načelnica po pitanju dežurstva ljekarne: ne znam točno kakva
je tu nadležnost Općine, ljekarne su privatne, tu je nadležno
Ministarstvo zdravstva, sigurno bi gđa. Ana dežurala, no to je
ipak u nadležnosti tvrtke ljekarne. Stjepan Knežević predlaže
da Dom zdravlja bude fleksibilniji, da nabave lijekove u
ambulanti za takve slučajeve. Načelnica- mi ne možemo npr.
hitnoj isfinancirati liječnika. Nemamo dovoljno sredstava ni
za sve ono o čemu mi moramo brinuti, za što smo nadležni, a o
puno toga zapravo brinemo, ako nas ne pokrenu neki projekti,
ne znam kako ćemo. Predsjednik Šišić navodi da Lovinac nema
ljekarnu pa da vjerovatno zato imaju zalihu lijekova u
ambulanti.
Načelnica- odgovor oko Kluba vijećnika SDP-a. Stavit ćemo
klubovima vijećnika malu vijećnicu na raspolaganje,
nabavit
ćemo ormariće s ključevima, dat ćemo radijatore ako treba, ali
ima centralno grijanje, samo se trebate najaviti. Predsjednik:
trebamo riješiti pitanje i udruga i rada političkih stranaka,
mi moramo iznaći neko dugoročno rješenje izvan ovih prostora,
nije primjereno da tu u ovoj zgradi gdje su lokalne i državne
službe i uredi djeluju stranke i udruge. I ono što eventualno
imamo je devastirano.
Kroz
zajedničke
sastanke klubova
vijećnika možemo to riješiti.
Načelnica po pitanju Velike Popine: do sada ni nije niti bilo
prijevoza, sad ima barem nešto. Znam po popisu stanovništva da
su kućanstava većinom staračka, Prljevo i Pribudić su imali
dva puta mjesečno putem taksislužbe Miodraga Kosića, mi smo to
organizirali preko Crvenog križa koji obilaze cijelu Općinu
Gračac, stare i nemoćne, rezultat toga je da su dobili još
jedno vozilo, skrbe se za oko 300 ljudi u Gračacu. Od kolege
Stanisavljevića je isto došla sugestija da bi se trebalo
pojačati prijevoz iz nekih naselja, moram vidjeti može li se
pojačati, jedan je djelatnik koji radi i prijevoz i medicinsku
skrb.
Crveni križ je rekao da im se onaj tko je stvarno u
potrebi uvijek može obratiti, ako ima više potrebe moramo
vidjeti način kako. Uvjerena sam da može, ali neki do sad nisu
imali ništa, a sad imaju barem nešto, moramo polako, očito ste
Vi Đorđe njima bolje dostupni nego ja pa Vas molim da im tako
objasnite. Stjepan Knežević- taj put se od snijega redovito

čisti, razgovarao sam s njima da malo podrežu ono granje uz
cestu, nisu htjeli, a utovarivač ako ne može proći, ne
vrijedi. Načelnica- ja ću vam upriličiti prezentaciju slika
svih puteva, da vidite kako se probiti do tih puteva, to su
grane koje nitko neće da reže, „Čistoća“ ne može sa svojih 7
ljudi sve to, mještani moraju barem nešto, to ne mogu
očekivati sve od Općine. Svi smo mi bili dostupni za zimsku
službu, nije se moglo odmah na sve strane. Prezentirat ću
fotografije zimske službe, nigdje u Lici nije bilo očišćeno
kao kod nas, a da su se više žalili i zvali. Katarina Pleša
Jakovljević- nije njima toliko problem
čišćenje snijega nego
nasipanje. Načelnica- Podkokirnu smo dva puta nasipali ove
zime da se hitna može probiti do bolesne žene pa opet ima
problema. Knežević- za nasuti put do jednog čovjeka treba 250
kubika materijala. Recite ljudima neka odsjeku prutiće i
zabilježe put da znaju ljudi koji dođu na teren čistiti.
Katarina Pleša Jakovljević- to je selo ipak poprilično
naseljeno za razliku od nekih. Tanja Jović- ako ćemo ići s
time da negdje ne živi puno ljudi, onda ćemo imati još manje
ljudi, ako krenemo od struje, vode i sl. Ljudi s Popine
smatraju da Općina ima od njih najviše prihoda a ništa se ne
ulaže, trebaju razgovarati s Vama iz prve ruke da im
objasnite. Načelnica- nije baš tako. Knežević- neće ljudi sami
sebi da pomognu, ja sam ih zvao više nego ikad. Načelnicaslužbenici
Jedinstvenog
upravnog
odjela
moraju
to
evidentirati,
uslikati,
sačiniti
zapisnik
i
meni
to
prezentirati, ne znači ako ja dođem tamo da je time problem
riješen. Mora postojati pisani zahtjev, a ne se obraćati meni
usmeno, jer pisane zahtjeve mi skupljamo i određujemo
prioritete. Od 11 mjeseca nismo više nego jednu cestu
(Podkokirna) uspjeli nasuti zbog vremena, i to kao što je
rečeno, jer nije hitna pomoć mogla proći. Pezer- mi smo svi
manje više rođeni za one bivše države, mnogi je smatraju
uzorom, samodoprinosom se gradilo ceste, a da na mnoge ralica
nikad nije zašla. Tanja Jović- ali ljudi misle neće oni sami
ako neće niti
drugi. Katarina Pleša Jakovljević- nekad je
tamo bilo više mlađih ljudi pa su mogli nešto poduzeti sami.
Predsjednik- proširili smo temu, ali neka, jer je jako bitna.
Načelnica: što se tiče stipendija proveden je natječaj, dobit
će po 300 kuna mjesečno
unatrag od početka školske godine,
neki još nisu potpisali ugovore pa ih čekamo, 8 ih je dobilo
stipendiju.
Načelnica daje odgovore vijećniku
Delaču: gospodin Delač je
došao u takozvanu „mini reviziju“,
on je rekao i sam da bi
možda kod nekih stvari nešto drukčije postupio, zapravo je
nešto više zamjerki našao bivšem načelniku. Možda bi se mogli
tako organizirati u dvije grupe do sljedećeg izvješća svi
vijećnici pa doći na uvid. Bili ste pet sati kod nas. Pod
reformom mislite vjerovatno i na tvrtke. Upitno mi je obzirom

na odredbe Zakona o proračunu da je jedna djelatnica s dvije
strane proračuna, da li može raditi i za nas i za našeg
proračunskog korisnika.
ne može raditi s dvije strane
proračuna.
Mi
ćemo
pokušati
ustrojiti
sustav
riznice,
razmišljati o tome da, naš računovođa puno radi, uči i
pripravnika, i ja bih to željela, glupo je plaćati privatni
servis. Delač- bivši načelnik je rekao da je ona bila jedina
sposobna to raditi. O tome sam izvještavao i na svojim
stranicama. Prijetila mi je Zdenka, i ona i kćer. NačelnicaVaša briga za računovodstvo je u redu, ali ovo izvan toga,
Vaša FB stranica nije naša tema. Delač: plaćamo knjigovodstvo,
bivši načelnik je to dozvolio, a sad u mirovini to kod kuće
radu privatno, u općini je privatno radila za radnog vremena.
A čistačice imaju i knjižnica i vrtić. Načelnica: čistačica u
knjižnici možda nije neophodna, ali ona je sada na pola radnog
vremena, a ima nešto malo do mirovine. Što se tiče
računovodstva, postoje načini,
ali s jednim računovođom
pokrivati i sve ustanove nije moguće. Iz onoga što znam kad
sam bila u upravnom vijeću vrtića, gđa. Rastović je na 4 sata
tajnik, 4 sata računovođa, ali primljena je prije toga, o
načinu zapošljavanja ne znam, možemo to zatražiti za iduće
vijeće. Vi ste to tražili, dobit ćete u pisanom obliku.
Odgovor vijećniku Pezeru oko pričuve- postoje upiti svaki dan,
ono što smo ustanovili je
da se
prinudni upravitelj
registrirao u 11 mjesecu za tu djelatnost, zašto je datum
dospjeća isti za sve račune, moram vidjeti s njima. Svi smo
došli do zaključka da će najbolje biti da prinudni upravitelj
napravi sastanak s predstavnicima stanara, sugerirat ćemo
„Čistoći“ da stanarima uputi dopis da izaberu predstavnike, da
im se objasni, brojne su zablude. Malo je zgrada izabralo
predstavnika stanara. Predsjednik- glavna primjedba je da ih
se nije kontaktiralo prije. Tanja Jović- te tri rate da su
mogle drukčije biti formirane. Načelnica- bitno je istaknuti
da su to novci zgrade, nisu ni Općine niti „Čistoće“. Katarina
Pleša Jakovljević- ljudi se pitaju hoće li tih novaca biti
dosta jer zgrade su jako devastirane, hoće li ikada bi
obnovljene. Mirko Pezer: dok se ne uplaćuje pričuva sigurno
neće ništa biti. Završeno u 18,00.
Predsjednik navodi predloženi dnevni red iz poziva:
1. Predstavljanje projekta Pretovarne stanice Gračac
2. Predstavljanje projekta „Kichanka“- lovačka kuća i autokamp
3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru
4. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Godišnje
nagrade Općine Gračac“
5. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Počasni
građanin“ Općine Gračac

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite Općine Gračac
7. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Gračac za 2015/2016. g
8. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Gračac za 2014. godinu
9. Prijedlog Odluke 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
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac 2014. g.
11. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluku o participaciji troškova
smještaja djeteta u predškolsku ustanovu
Pita ima li kakvih prijedloga da se nešto izostavi. Načelnica
povlači točku 2. predstavljanje projekta „Kichanka“- lovačka
kuća i autokamp jer predstavljač projekta nije mogao doći zbog
nevremena i zatvaranja ceste, kao i točke 4. i 5. jer na
raspisani javni poziv za priznanja nije bilo prijava.
Delač: tražio bi dopunu glede djelatnika gđe Sudarević,
da
računovodstvo svima radi općina ili vrtić, ovako su npr. gđe.
Melita i Janja zakinute. Knjigovodsvo vatrogasaca treba
svakako prebaciti u općinu. Neka Bojana pripremi za sljedeću
sjednicu prijedlog. Bojana Fumić objašnjava da takve odluke ne
bi bile u skladu s nadležnostima Općinskog vijeća. Čak niti za
općinski odjel opis poslova i radna mjesta nisu u nadležnosti
Općinskog vijeća. Ustanove imaju svoje
zakonske predstavnike
i upravna vijeća koja njima upravljaju i vode poslovanje te za
isto odgovaraju.
Ako je u nekim situacijama to propisano,
Vijeće eventualno daje suglasnost na neki njihov akt i time
posredno djeluje, a ne da ga samo donosi. Možete donijeti neki
zaključak ili mišljenje na tu temu ukoliko želite pa im ga
uputiti. Ukoliko bi Vijeće donijelo neki akt za koji nije
nadležan, on može biti stavljen van snage od strane nadležnog
ureda državne uprave. Predsjednik: može biti preporuka. Pita
vijećnike tko je da se izostave navedene tri točke: Delačglupo je bilo stavljati na dnevni red točke bez materijala. Ja
tražim da ostane druga točka, da vidimo šta je iza toga.
Vijećnici glasuju o tome da 2. točka ne bude izostavljena. Za
taj prijedlog je samo 1 vijećnik, ostalih 13 je protiv.
Vijećnici glasuju o tome da se izostave 2., 4. i 5. točka
dnevnog reda. 13 je vijećnika ZA, 1 PROTIV. Predsjednik čita
konačni prijedlog dnevnog reda. Vijećnici ga usvajaju s 13 ZA,
1 PROTIV (od ukupno 14 nazočnih). Usvojeni dnevni red glasi:
1. Predstavljanje projekta Pretovarne stanice Gračac
2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje
sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana zaštite i spašavanja i
Plana civilne zaštite Općine Gračac
4. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Gračac za 2015/2016. g
5. Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području Općine Gračac za 2014. godinu
6. Prijedlog Odluke 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
7. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac 2014. g.
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluku o participaciji troškova
smještaja djeteta u predškolsku ustanovu
Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda, predsjednik poziva
vijećnike da se izjasne o eventualnim primjedbama na zapisnik
s 13. sjednice. Primjedbi nema, stoga se zapisnik smatra
jednoglasno usvojenim.
Ad/1
Predstavljanje projekta Pretovarne stanice Gračac. Projekt će
predstavlja g.
Damir Maruna voditelj projekta Centra za
gospodarenje otpadom Zadarske županije iz trgovačkog društva
Eko d.o.o Zadar. Načelnica pozdravlja g. Marunu i za uvod, a
ujedno i kao odgovor na primjedbu vezano za materijal za točke
1. i točku koja je trebala biti pod 2. navodi da je kao
načelnica odlučila da se oni, kao i svi koji imaju neke
projekte i žele se predstaviti, to učine sami. Najbolje će ti
ljudi sami predstaviti svoje projekte, u ovom slučaju to je
Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije. Predsjednik:
nije to danas donošenje nikakvih odluka, već dobra volja da
nam predstave svoj program. Mi ga možemo i trebamo saslušati.
G. Damir Maruna, voditelj projekta gospodarenja otpadom u
tvrtki Eko d.o.o. ukratko objašnjava da je to županijska
tvrtka, odnosno Zadarska županija i gradovi Zadar i Benkovac
su njezini suvlasnici. Cilj je da sav otpad s područja
županije ide u Biljane. Objašnjava od čega se sastojiizgradnja
centra,
zatvaranje
neusklađenih
odlagališta,
pokretanje sustava za odvojeno prikupljanje. Ističe da je ovaj
projekt od interesa i Općini Gračac. Putem projektora vrši
video- prezentaciju cijelog projekta uz objašnjenja svakog
prikazanog
dijela.
Vijećnica
Katarina
Pleša
Jakovljević
napušta sjednicu u 18, 52.
Načelnica: radi se o tome da
pretovarna stanica treba biti predviđena prostornim planom.
Sada je županijskim, morat ćemo se i mi uskladiti. Prošle
godine saznalo se da lokalitet Stražebnica zbog naravi terena
ne odgovara.
D. Maruna: ne odgovara niti zbog reciklažnog
dvorišta, logično je da ono bude bliže zbog građana.
Načelnica: tražili smo prošle godine moguće lokacije kada je
mijenjan Prostorni plan Zadarske županije. D. Maruna: i na

Pagu je utvrđeno da prvotna lokacija ne odgovara. Načelnica:
jedna je lokacija otpala zbog blizne pravoslavnog groblja,
imali smo niz pisani i usmenih kontakata sa Zadarskom
županijom, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
(FZOEU) i tvrtkom“Eko“ d.o.o., problem je nastao i s drugom
lokacijom u Grabu. Srećom pa su predviđene četiri lokacije. Mi
smo s FZOEU imali sastanke, ali reciklažno dvorište i
pretovarna stanica u Grabu, gdje su Cerovačke pećine u blizini
i kuće, to ipak nije idealno. Mi nastojimo da nekako riješimo
tu jednu lokaciju koja nam ostaje, da je nekako otkupimo,
sutra imam sastanak i u vezi Cerovačkih pećina; s nekih 10
tisuća eura koje bi možda dali za neko zemljište možda možemo
riješiti problem, neka bude
lokacija malo dalje i od
Cerovačkih i od naših očiju. Već se dva mjeseca vode borbe oko
toga. Robert Juko- dajete nam primjere Biograda i drugih, oni
su puno manje površine, Gračac je najveća općina, zašto od
toliko lokacija uvijek nađemo lokacije koje bi nešto ugrozile.
Maruna- prvo smo našli lokacije državnog vlasništva. A sav taj
proces u stanici je brz proces, hermetički se zatvara, za par
minuta je pretovar gotov. Tanja Jović- što rade dva radnika
koja su spomenuta kao potrebna? D. Maruna- ništa posebno,
nadziru, brinu o čistoći cijelog pogona, da bude uvijek u
čistom stanju. Đorđe Terzić- koji bi teren pokrivala, da li
susjedne općine? D. Maruna: ne, oni će u Ličko-senjskoj
županiji rješavati svoje. Na pitanje Milke Cvjetković D.
Maruna odgovara da se u reciklažno dvorište dovozi puno toga,
npr.
pokvareni
stroj
za
pranje
rublja,
veći
kartoni,
akumulator. Postojat će sanduci za otpadna ulja koje onda
ovlašteni
uporabitelji
voze,
čitava
plejada
raznih
kontenejnera koji će biti zatvoreni, natkriveni. Vijećnik Tomo
Delač otišao je u 19, 10. Načelnica- pretovarna stanica mora
biti tu negdje bliže Gračacu radi svih nas, mi smo odgovorni
ako poskupimo odvoz otpada ili ne napravimo pretovarnu
stanicu. D. Maruna: 80% sredstava dat će nam sad Europa.
Načelnica- morat ćemo mi u svom mandatu to riješiti, kad nisu
oni prije. Zbog reciklažnog dvorišta odustali smo od Grabamožda sama pretovarna nije problem, ali reciklažno dvorište je
drugo. Samim time kad smo izračunali razliku između Graba i
ove lokacije koju bi (privatnu) trebali otkupiti, možda i uz
pomoć Zadarske županije, ali time bi se imale i velike uštede
na samom projektu. Stvar je na nama kako ćemo mi riješiti tu
nekretninu. Mirko Pezer- tko rukovodi pretovarnom stanicom, da
li Eko d.o.o ili netko drugi i hoće li i tko plaćati neku
najamninu Općini? D. Maruna- nitko, Zadarska županija će dići
kredite za ovih 10% sufinanciranja, a Eko d.o.o. je tvrtka
koja je za javne potrebe. M. Pezer- zašto sami ne kupite
zemljište? Načelnica- nama to treba jer nakon 2017. godine
više nema odlagališta na ovaj način, neće moći da Čistoća
pokupi smeće i istrese na Stražbenici. S naše pretovarne
stanice naše smeće odvozi se u Biljane Donje, a ako nje ne
bude, Čistoća će sama voziti u Biljane Donje smeće pa ćemo mi

korisnici puno više plaćati. Sada nam je odlaganje nula kuna,
plaćamo samo odvoz. D. Maruna- mi nemamo dobit, takva je naša
djelatnost.
S. Knežević- ako ćete imati kopostanu u
Biljanima, to je sve novac. D. Maruna- mi kompost moramo od
vas odvesti dolje, to su nam troškovi. R. Juko- nitko nije
protiv, dva radna mjesta nam puno znače, ali da ne bi bilo
opet nešto kao kad smo napravili zgradu između vrtića i škole,
pa da ne napravimo mi između restorana i Cerovačkih pećina
odlagalište. D. Maruna- bit će onda uz državnu cestu, ali
prikriveno. T. Jović- znači više je pitanje estetike, a ne
ekologije. Da li reciklažno zahtjeva još dodatne ljude ili su
dovoljna ta dva? D. Maruna- reciklažno je nadležnost lokalne
komunalne tvrtke. Mi ćemo se boriti da dobijete pretovarnu
stanicu, tako da cijela županija bude pokrivena. Predsjednikzahvaljujemo
na
prezentaciji,
definitvno
pretovarana
i
reciklažno ide, jedino što je na nama ta lokacija, ali to ćemo
mi dalje raditi i odlučiti tu na vijeću. D. Maruna- borit ću
se da zaposlimo domaće ljude, ja razmišljam drugačije od
politike.
Odlazi u 19, 25. Na molbu vijećnika predsjednik
daje kratku stanku do 19, 35 h.
Ad/2
Na temu utvrđivanja prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
za mladež Županijskog suda u Zadru,
Bojana Fumić ukratko
iznosi kriterije za suce porotnike za mladež (iskustvo i
stručnost u odgoju i radu s mladima, ne smiju biti članovi
stranke niti politički aktivni, moraju biti dostojni itd.). Od
strane Županijskog suda u Zadru moli se da se opet predloži
imenovanje 7 osoba koje su do sada uredno obavljale svoju
dužnost. Problem je što se porotnik, kada se uključi u jedan
postupak, mora do kraja odazivati na ročišta, a oni koji su
dalje imaju problem izostajanja s posla i putnih troškova, jer
sudovi dosta kasne s plaćanjem troškova vještaka i porotnika,
zbog čega mnogi tijekom postupka odustanu i time nastane
problem. Predsjednik smatra da je najbolje ponovno predložiti
iste. Na pitanje da li je netko iz Gračaca bio u toj poroti,
B. Fumić odgovara da misli da je učiteljica Mirjana Pualić
bila jedno vrijeme imenovana. T. Jović- ima mladih učiteljica
u Gračacu koje bismo mogli predložiti. B. Fumić- problem je
ukoliko ih niste do sada kontaktirali, provjerili ispunjavaju
li uvjete i da li pristaju biti predloženi. Vijećnici glasuju
o prijedlogu za imenovanje prema zamolbi
predsjednika
Županijskog suda (Marijan Matek, Ljiljana Šešelja, Zvonko
Lazanja, Nebojša Fijala, Neda Karuza, Ulješka Belamarić
Debeljak, Davorka Volarević). Vijećnici s 11 ZA, 1 uzdržan (od
ukupno 12 nazočnih) usvajaju prijedlog, čime donose
Zaključak

o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika
za mladež Županijskog suda u Zadru
koji se prilaže i sastavi je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Anto Jurić objašnjava da je Državna uprava za zaštitu
spašavanje dala primjedbe, a ovlaštena tvrtka izvršila
potrebne korekcije Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne
zaštite. Materijal objavljen na web stranici Općine Gračac.
Ujedno, budući da su vezane, obrazlaže i dvije točke dnevnog
reda koje slijede iza toga. Predsjednik otvara raspravu: S.
Knežević- oko uzbunjivanja, ima sirena na mlinu. Vijećnici s
12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih) usvajaju prijedlog,
čime donose
Izmjene i dopune
Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
Općine Gračac
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/4
Anto Jurić je dao objašnjenje. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih)
usvajaju prijedlog, čime donose
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gračac za 2015/2016
godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/5
Anto Jurić je također dao objašnjenje. Prijava za raspravu
nema. Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih)
usvajaju prijedlog, čime donose
Analizu stanja sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Gračac za 2014. godinu
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/6
Načelnica objašnjava prijedlog odluke o provedbi mjera DDD Zavod za javno zdravstvo naložio ih je, u obvezni smo
osigurati provedbu tih mjera. Bili smo dužni potpisati ugovor
i donijeti ovu odluku, a ja kao načelnica planom određujem
smjernice. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 12 ZA-

jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih) usvajaju prijedlog, čime
donose
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
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/7
Izvješće
načelnice
za
7-12.
2014.
godine,
objašnjava
načelnica: u nekim općinama većinom je izvješće usmeno, mi
imamo praksu da bude pisano, da rezimiramo i donešene odluke,
ali većina vas je redovno u kontaktu samnom, žao mi je što
nije tu i onaj tko me uvijek kritizira, neću duljiti. Ono što
je jasno je to da dajem sve od sebe da radimo u skladu sa
zakonom, nastojat ću i dalje, pokrenuli smo obnovu vrtića koja
je prešla i u ovu godinu, potpisali smo ugovor s Vijećem
Europe za suradnju s nacionalnim manjinama, neki projekti su
predani, radi se i dalje. Osim povrata sredstava za siranu
dogodila nam se i nova ovrha u prosincu, to nam je sve skupa
uzelo oko 800 tisuća kuna, za nekih 20 dana izašli smo iz
blokade, još nekih 50-ak tisuća kuna moramo vratiti za siranu.
Ja vas pozivam, dođite, imate pravo na uvid, ne zlorabim ono
za što me je zakon ovlastio za samostalno donošenje odluka.
S. Knežević- koliko je ukupno sredstava vraćeno od mandata
prošlog načelnika? Načelnica: oko 2 milijuna kuna sa raznim
tužbama, vijećničkim naknadama i povratom. Đorđe Terzić: kako
se uopće namaklo sredstva za ovrhu? Načelnica- platili bi ti
sredstvima vijećnike, a imali smo određena sredstva čuvana,
uspjeli smo isplatiti svim ljudima plaće i ostale obveze te
obveze dobavljačima. I. Miletić- da li je sirana naša kad smo
je isplatili? Načelnica- oprema je, pregovaramo da nam 1. Maj
da u vlasništvo zgradu jer smo uložili puno više od njezine
vrijednosti. B. Crepulja- a kamion, cisterna? Načelnica- njega
je kupila zadruga, a oprema sirane je neotpakirana. S.
Knežević- negdje sam čitao da je neki načelnik pronevjerio 24
tisuća kuna, hoće li i za ovo netko odgovarati? Načelnicanije bivši načelnik terećen zbog toga. Nedavno smo dobili i
tužbu za bivše komunalno poduzeće gdje vjerovnik nije mogao
naplatiti svoja potraživanja u stečaju pa pokušava utužiti
nas. Sve to nas spriječava ići naprijed, stalno nam dolaze
neke tužbe. Mi smo dvije tvrtke osnovali, Komunalno je otišlo
u stečaj s dugovima od 7 milijuna kuna, nemojte zanemariti
činjenicu da smo godinu i nešto bili bez tvrtke. Đ. Terzić- da
li je za to što je ovršeno
potreban rebalans. Načelnica- to
ne možemo rebalansom za ovu godinu. Već je bio gotov rebalans,
a nije bila gotova ovrha pa se nije znao niti konačan iznos,
građani su to platili, revizija će vjerovatno prigovoriti, ali
nismo mogli drugačije. T. Jović- tko ima dokaz o pronevjeri

neka prijavi. Načelnica- slučaj s tvrtkom HEP- ESCO nije
pronevjera, bivši načelnik je i sam dao na provjeru u USKOK,
ali nisu našli ništa. Možda je nesavjesno postupio jer nije
platio račun nego je odgađao. Sirana jednako tako, prva tura
se platila 2011. godine, 25 tisuća EUR, a nije se pomaklo s
mrtve točke. Nas su u ovom mandatu zahvatile sve moguće
promjene zakona koje su mogle biti. I. Miletić- možemo li
prodati opremu? S. Knežević- koga će musti kad nema dovoljno
krava? Načelnica- u pregovorima smo s Državnim uredom za
upravljanje državnom imovinom
i tvrtkom „1. Maj“ da nam
priznaju pravo na objekt. S. Knežević- nema 500 litara mlijeka
sve skupa dnevno u Gračacu. Načelnica:
dosta ljudi radi na
crno, treba neka agencija to analizirati i dati prijedlog.
Nismo mi prestali biti u opasnosti nekih takvih naplata i
ovrha. Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih)
usvajaju prijedlog, čime donose
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje srpanj- prosinac 2014. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/8
Načelnica obrazlaže prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Baltazar za izmjenu odluke o participaciji- došlo je do
promjene zakona vezano uz predškolu. Djelatnik će biti
preusmjeren na predškolu, sad roditelji više ne plaćaju
predškolu, a novi je program 4,5 sata socijalizacije s
obrokom, velik je bio interes. Radovi na vrtiću malo kasne,
radi se kuhinja, vijećnik Pezer nas je već lani upozorio na
neke dodatne probleme. Od iduće obrazovne godine već od 9
mjeseca kreće predškola. T. Jović kaže da su na upravnom
vijeću zaključili da je pametnije ponuditi roditeljima obje
opcije, to trajanje 4,5 sata male škole bilo približno
trajanju nastave 1 razreda, lakše se djeca priviknu. I.
Miletić postavlja pitanje oko plaćanja socijalnih slučajeva.
Načelnica navodi da će raditi će isti djelatnici, nema novih.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih)
usvajaju prijedlog, čime donose
Odluku o izmjeni
Odluke o participaciji troškova
smještaja djeteta u predškolsku ustanovu
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Završeno u 20, 20 h.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Bojana Fumić, mag. iur.
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