REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/2
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 8. travnja 2015. g.
Z A P I S N I K
s 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 8.
travnja 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. Nazočni su: Tadija Šišić, Viktor Kupčak,
Ivica Miletić, Berislav Crepulja,
Robert Juko, Stjepan
Knežević, Mirko Pezer, Katarina Pleša Jakovljević, Tanja
Jović, Đorđe Terzić, Ivana Tomić, Jasna Končarević, Milka
Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Nebojša Rađenović i Tanja
Rastović.
Nenazočan je vijećnik Tomo Delač.
Nazočno je 16 od 17 vijećnika te postoji kvorum za
pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica, Milan
Tankosićzamjenik načelnice iz reda
pripadnika srpske
nacionalne manjine, Dino Perović- direktor trgovačkog društva
Eko d.o.o Zadar, Anka Šulentić- pročelnica JUO Općine Gračac,
Bojana Fumić- službenica JUO Općine Gračac, Marko Galedirektor trgovačkog društva Gračac vodovod i odvodnja d.o.o.
te Marina Marković- direktorica trgovačkog društva Gračac
čistoća d.o.o.
Predsjednik Šišić pozdravlja te čestita Uskrs svima, kako
onima koji su ga upravo proslavili, tako i onima koji ga
uskoro slave. U 17, 05 otvara aktualni sat. Javljaju se
Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Milka Cvjetković,
Milorad Stanisavljević, Jasna Končarević, Tanja Rastović.
Katarina Pleša Jakovljević: zanima me rebalans, u 12
mjesecu izglasan je proračun, bili smo blokirani, zašto se do
sada nije radio rebalans? Drugo je pitanje turistička
zajednica, ako sam dobro shvatila prošle godine da će nam
projekt turističke zajednice pokloniti TZ Zadarske županije,
što je s tim?

Tanja Jović- da li je što razgovarano u svezi dežurne
ljekarne? Drugo je pitanje septičkih jama-ljudi kažu da im se
zaračunava na računima, a moraju sami plaćati pražnjenje. Kada
će devastirani objekti biti uklonjeni, nanose veliku štetu
našem mjestu, opasni su po život?
Milka Cvjetković: što je sa starim mostom na Otuči, ljudi
moraju na magistralu traktorima, tko je nadležan? Što je sa
zamjenom krovova,
naročito azbestnih? A ispred ljudi koji
imaju OPG-ove molim ako se može vidjeti koncesijski ugovor
između Veterinarske stanice Obrovac i Uprave za veterinarstvo,
ljudima treba puno novca za gorivo da kupe nešto kod
veterinara u Obrovcu. Ako se može saznati pod kojim uvjetima
su dobili koncesiju za Gračac.
Milorad Stanisavljević- zamolba načelnici i zamjeniku u
ime građana Zrmanje koji mole stajališta za autobuse, ako bi
moglo barem jedno, da se napiše dopis državnim cestama, kakve
su mogućnosti?
Jasna Končarević- zamolba ili sugestija- putići oko škole
su devastirani, s obzirom da je i zgrada ondje napravljena; da
se put za djecu napravi do škole i do vrtića, odnosno da se
obnovi.
Tanja Rastović- u vezi peticije koju je Neđeljko Vojvodić
uputio općini ili vodovodu u vezi cijene vode, održavanja
vodovoda, ako može nešto o tome.
Predsjednik- imamo tu i načelnicu i djelatnike i
predstavnike tvrtki, ono što možemo danas neka se odgovori.
Načelnica redom odgovara na postavljena pitanja:
Rebalans smo mogli napraviti samo do 31. 12. 2014. g, a do
tada se nije znao ukupni iznos, kamate su išle do zadnjeg
dana. Katarina Pleša Jakovljević- od čega se ti novci uzimaju?
Načelnica- po izvješću za 2014. ćete vidjeti, a uzimaju se
kroz porez, nismo platili svojim tvrtkama, nismo platili
struju. Uzimaju se od prihoda svih nas, svi građani su to
platili. Kako se puni proračun, tako ide. Predsjednik: ali
planirali smo ih za nešto drugo. Načelnica- kada smo radili
reblans 2014. nismo još znali za to, a na rebalansu za 2015.
godinu radimo sada. Milan Tankosić- prihodi mogu biti veći, a
može biti i manji proračun. Načelnica- turističku zajednicu
osnivaju
svi
članovi,
razgovarali
smo
sa
županijskom
turističkom zajednicom za ispostavu, mi po zakonu nismo
obvezni imati zajednicu, ali svakako je trebamo, turistička
zajednica je još jedan proračunski korisnik, do sada nismo
imali sredstava za tu priču. Trenutno nemamo finacijskih
uvjeta za djelatnika, opremu. Projekt ne možemo preuzeti od
nekoga, ali je županijska turistička zajednica bila voljna
nama pomoći. Za ljekarnu nisam još razgovarala. Što se tiče
septičkih
jama
i
odvodnje,
s
direktorom
tvrtke
sam
razgovarala, cisterna se nije mogla do kraja popraviti jer to
stoji pola vrijednosti nabave, naplaćuju se onima koji su

spojeni na kanalizaciju, ostalima ne. Tanja Jović- ljudi u
centru su mi se javili. Problem je zvati nekoga iz Gospića,
Obrovca. Načelnica- naravno, mi smo zvali Alića iz Zadra. Što
se tiče devastiranih objekata- Park prirode „Velebit“ upravlja
samim pećinama, a motel je upravo zakupila zadarska županijska
ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode „Natura
Jadera“ koji će se kroz projekt urediti i u smještajni
kapacitet i za potrebe speleologa, ispod se planiraju mjesta
za OPG-ove. Kolodvor je vlasništvo „Autotransa“, oni su dobili
spor,i mi smo bili u njemu, sada su vlasnici. Tanja Jović- ne
postoji li institucija koja bi ih mogla natjerati? Načelnicasvi su bili tuženi. Predsjednik- kolodvor će nakon rješavanja
vlasništva vjerovatno biti prodan ili tako nešto. Načelnicaprivatno vlasništvo nemamo pravo samo tako rušiti, treba
projektna dokumentacija, mi bi znači platili dokumentaciju i
samo rušenje nečega. Anka Šulentić- najviše puta je spomenut
stari hotel Kremen, komunalni redar je pisao bivšem Fondu za
privatizaciju i građevinskoj inspekciji, navodno se još vodi
spor s privatnim vlasnikom, a prijeti opasnost zbog sigurnosti
pješaka i prometa. Predsjednik Šišić- uvijek se dođe do
nerješenih vlasničkih odnosa. Načelnica- stari most preko
Otuče- svi smo bili svjedoci zašto je on zatvoren, sam most i
njegova rekonstrukcija zahtjeva puno novca, zabranjen je
promet, Marko Gale po tome ne bi smio doći sam do svoje kuće,
nije baš vjerovatno da bismo mi to mogli isfinancirati. Što se
tiče zamjene krovova na zgradama, imamo prinudnu upravu, bez
obzira je li azbestni ili ne, morat će se kandidirati na Fond
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, većina zgrada
nije potpisala ugovor s upraviteljem zgrada, to što skupe su
još uvijek mala sredstva, na način kao prije neće ići.
Koncesijski ugovor- stupit ćemo u kontakt s pročelništvom za
poljoprivredu, pitanje je zašto veterinarske stanice fizički
nema u Gračacu, budući da imaju neka nagađanja da bi po tom
ugovoru ona trebala postojati u Gračacu, jednako kao Općina
mogu i fizičke osobe zatražiti informaciju. Možemo se obratiti
Upravi za veterinarstvo. Za Zrmanju smo već dobili dopise od
građana, mi smo njima već odgovarali, ako može Stjepan
Knežević reći nešto više. S. Knežević- u ljeto prošle godine
zatražen je popis svih stajališta, ja sam dostavio, namjera je
vlasnika ceste da bi iz nekih fondova stavili te kućice i nove
table i same perone obnovili, ne znam dokle su došli,
provjerit ću sutra s inženjerom u Zadru. Načelnica- što se
tiče puteva kod škole, projekt postoji za ovu cestu koliko ja
znam, bio je neki problem sa Srednjom školom, mi možemo
razmišljati da kandidiramo na Ministarstvo za regionalni
razvoj Školsku ulicu. O peticiji g. Vojvodića- ja sam njegovu
peticiju nosila u Hrvatske vode, način na koji je on tražio da
se cijena umanji u Srbu u odnosu na Gračac zakonski nije
moguć, na računu je fiksni dio, dio za potrošnju i naknadu za
zaštititu/korištenje voda, u cijeni nije nikakva cijena
potrošnje električne energije na što se on poziva da su manji

troškovi, troškove snosi tvrtka, što nije uračunato u cijenu,
cijena će čak biti regionalno formirana jedinistveno, ide se
prema tome. To sam mu rekla već na razgovoru, ako treba
očitovat ćemo mu se još, iako mu je već rečeno.
Predsjednik navodi da je u odnosu na dnevni red dobiven u
materijalima 2. točka povučena, budući da onaj tko ju je
trebao prezentirati nije mogao biti nazočan, tako da prijedlog
dnevnog reda glasi:
1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gračac
3. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog plana razvoja (PUR-a)
Općine Gračac
4. Prijedlog Zaključka (o utvrđivanju prijedloga za obavljanje
službe mrtvozorstva)
Predloženi dnevni red usvojen je s 16 glasova ZA- jednoglasno
(od ukupno 16 nazočnih vijećnika) te isti glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine
2. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gračac
3. Prijedlog Odluke o izradi Strateškog plana razvoja (PUR-a)
Općine Gračac
4. Prijedlog Zaključka (o utvrđivanju prijedloga za obavljanje
službe mrtvozorstva)
Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda predsjednik pita
vijećnike ima li primjedbi na zapisnik s prethodne 14.
sjednice. Primjedbi nema pa se zapisnik smatra jednoglasno
usvojenim.
Ad/1
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine, općinska načelnica kao
predlagatelj daje uvodno obrazloženje- prošli put imali smo
prezentaciju
pretovarne
stanice,
za
danas
smo
pozvali
dirketora Dinu Perovića, direktora Eko d.o.o. Zadar da nam
objasni o tome. Radi se o tome da smo imali 4 lokacije, kao
što je g. Maruna rekao zadnji put,
iz tehničkih razloga
lokacija Stražbenica je otpala, prošle godine bila je izmjena
Prostornog plana Zadarske županije, tim iz tvrtke Eko d.o.o.
je dolazio na naše područje, tražio nove lokacije osim
Stražebnice, nitko od nas nije stručan da bi u tome
sudjelovao, zato je njihova ekipa tri dana bila na terenu i
našla još tri lokacije, jedna lokacije je, kao što smo rekli,
otpala zbog blizine groblja, druga lokacija u Grabu je također
otpala zbog svega što se tamo nalazi. Kao zadnja stavljena je

privatna parcela, iz njihovog kontakta s g. Bilićem, ista je
prihvatljiva zbog položaja, oblika, veličine. Dino Perović: mi
nju tada nismo razmatrali,
nego lokaciju Grab zbog toga što
je državno zemljište. Načelnica- uz pretovarnu stanicu treba
napraviti i reciklažno dvorište, sve bi to bilo uz Cerovačke
pećine, pobunili su se građani, vijećnici, došli smo na kraju
na četvrtu lokaciju koja je isto tako prihvatljiva, ali ona se
mora kupiti. Predlažem da sada
pitate što vas zanima, gđa.
Tatjana Maričić nam je uputila dopis iz kojega se vidi da ona
insinuira da je Općina napravila nešto na svoju ruku, a
zapravo sa svim je upoznat Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, razgovaramo već četiri mjeseca,
nekoliko sastanka s Fondom je održano, pustili su da rješimo
imovinske odnose i dali su nam još samo malo vremena da to
riješimo. Sve ostalo što slijedi nakon ovoga, od ishodovanja
elaborata, projektne dokumentacije, ne može se
napraviti bez
vlasništva. Pripremila sam ovdje svu prepisku s njima,
prepreke nema za ovaj postupak, oni su dali svoje mišljenje,
pitali smo da li da kupi naša tvrtka ili mi,
oni su dali
mišljenje da prije ishođenja bilo kakvih dozvola moramo to
riješiti. Zatražene su dvije procjene vrijednosti od dva
ovlaštena sudska vještaka, razlika je par tisuća kuna. A zašto
baš ta parcela, neka kažu tu nazočna gospoda svoje. Katarina
Pleša Jakovljević: mi smo ovdje pročitali da je to parcela od
7 tisuća i nešto m2
površine. Ovdje je podatak iz „Glasa
Slavonije“ cijene su od 3,5 do 8 tisuća eura, ne može oranica
u Slavoniji biti manje vrijedna nego ovdje, ova cijena je
isporsirana, Klub vijećnika SDP-a to neće podržati. Drugo,
ovdje je iz katastra zemljšte općine Gračac, 17 stranica
ukupno, k. općina Gračac ima 16 milijuna kvadrata, Bruvno 22
milijuna, Deringaj 6 milijuna, gdje su sve ostale katastarske
općine, zašto pokraj ovolikih milijiuna koje općina ima mi
trebamo ovo kupiti po ovoj visokoj cijeni. Ja nisam bila na
prošloj sjednici do kraja, ali blizu je Otuča, OPG-ovi, netko
možda tu i živi, bitno je da je dalje od njiva, nije bitno da
je dalje od naselja. Predsjednik Šišić- možemo imati i
milijardu
kvadrata
zemljišta,
županijski
prostorni
plan
određuje 4 lokacije, ili će biti jedna od njih ili nijedna.
Katarina Pleša Jakovljevićto je ucjena.
Predsjednik:
alternativa je tome da vozimo smeće u Biljane Donje pa ćemo
plaćati skuplje. Od četiri lokacije ostala je samo ova, ili
nećemo ući u program da imamo svoju pretovarnu stanicu niti
reciklažno. Tanja Jović- i baš od Bilića da kupimo! Dino
Perović- mora imati blizu infrastrukturu, ne možemo mi raditi
ispočetka infrastrukturu, ne znam jeste li bili zadnji put na
izlaganju. Tanja Jović: ako smeta Cerovačkim pećinama, onda
smeta i OPG-ovima, odnosno ne smeta. D. Perović- što se tiče
Stražbenice, mi smo stručnjaci,
pregledali smo lokaciju, ne
odgovara. U Grabu smo našli jer je državno, ali ljudi su se
pobunili, i mi i Fond smo imali razumijevanja za to. K. Pleša
Jakovljević- ima i drugih lokacija. D. Perović- odredite

lokaciju i stavite u županijski prostorni plan, Gračac neće
imati pretovarnu. K. Pleša Jakovljević - potrošit ćemo tih 100
kuna za taj prijevoz. D. Perović- ako ste iz SDP-a onda znajte
da je to projekt Vlade. Predsjednik- ta odluka je od prije,
nije to načelnica odredila. A. Šulentić- to zemljište iz
katastra nije sve takvo kako se čini, tu su i putevi.
Evo,
neka Milan Tankosić kaže, vjerovatno zna, na području Srba sad
rade izvlaštenja za granične prijelaze, otkupljuje se po 22,5 eura. Milan Tankosić- za zemljište na lokacijama koje su
stvarno dislocirane mislim da daju oko 2,5 kuna po kvadratu,
ali to je stvarno daleko, a oko 1 eura za poljoprivredno
zemljište uz cestu, kad se kupuje manja količina zemljšta
cijena je veća.
Moja subjektivna ocjena je da je malo veća
cijena. Načelnica- postoje dvije procjene. Predsjednik- od te
četiri lokacije moramo odabrati jednu. K. Pleša Jakovljević to je, znači, svršen čin. Tanja Jović- vrlo mi je neobično da
je baš ta parcela od tog vlasnika, ako nije jedina hajdemo
naći parcele koje su jeftinije ili besplatne, u sveopćem
siromaštvu gdje nemamo novac za koješta meni to zvuči kao neko
pogodovanje, ja sam javno protiv toga da se bogata osoba još
više bogati od jedne siromašne općine. Predsjednik: to je u
županijskom planu tako, možemo samo u okviru toga- ili kod
groblja ili na Stražbenici gdje nam neće sufinancirati fondovi
ili u Grabu gdje su se ljudi već pobunili. O svemu drugom ne
možemo razgovarati. D. Perović- to je projekt od državnog
značaja, nemam nikakve veze s g. Bilićem, da li vi to
insinuirate? Mi smo napravili projektno tehničku dokumentaciju
za Grab, ili ćemo imati lokaciju gdje se ljudi bune ili ovu,
ostale ne dolaze uz obzir, svaka promjena iziskuje minimalno
dvije godine. K. Pleša Jakovljević - tko vas je uputio na te
lokacije. D. Perović- nisam bio osobno, bio je stručni tim
projektanata, ne znam je li bio Bilić. K. Pleša Jakovljevićzašto zemljište neće županija kupiti ili netko drugi. D.
Perović: mora kupiti općina, ne može naša tvrtka,
ostali
gradovi su svoje već riješili. K. Pleša Jakovljević- općina će
to dati tvrtki kojoj nije suvlasnik. D. Perović- Zadarska
županija predstavlja sve općine. V. Kupčak- možda djeluje puno
ovaj iznos, ali ja gledam na to kao na ulaganje, oni će
sagraditi objekt koji će premašiti tu vrijednost, Stražebnica
je katastrofa, to sve kroz podzemne vode završava u rijekama,
to ćemo pretovarnom stanicom riješiti. K. Pleša Jakovljevićzašto trošiti novce za kupovinu zemlje. V. Kupčak- ako mi
budemo čekali druge lokacije nećemo povući novac. K. Pleša
Jakovljević- onda nas se treblao prije pitati. D. Perović- u
javnim glasilima je objavljeno, bio je javni uvid oglašen
svugdje. Predsjednik- ima svatko pravo na svoje mišljenje, ili
ćemo navući bijes građana u Grabu ili kupiti za 13 tisuća
eura, ako netko insinuira da se nekome pogodovalo, ja u to ne
vjerujem, ako će to riješti pretovarnu manja je šteta to
kupiti. M. Cvjetković- postoji li neka mogućnost zamjene
zemljišta? Načelnica- mi imamo građevinsko zemljište, ovo je

poljoprivredno, različite vrijednosti, moralo bi se provesti
natječaj, ne ići samo neposredno. G. Bilić je možda bio u
gradu kad su oni bili pa im sam pokazao. Nije struka iz Općine
Gračac bila nego iz Zadarske županije. Jučer je Milan Kesić
bio tu, nudio zemljište na Glogovu. K. Pleša Jakovljević- čuo
je da se kupuje pa nudi. Načelnica- oni su napravili kompletan
uvid ne samo katastar nego i vlasničke listove, ograničili su
se na lokacije uz državnu cestu jer treba im infrastrutura, da
ne bi ona premašila vrijednost investicije.
Na jednom z. k.
izvatku koji su također razmatrali bilo je 16 suvlasnika, 17ti se nije mogao naći. I ja sam pitala g. Marunu i Zadarsku
županiju zašto smo mi bili u poziciji da moramo izglasavati
nove lokacije, zašto 2 godine nije pomicano s mjesta, ali
objašnjeno mi je da smo samo jedna kap, nije to samo projekt
Općine Gračac ni Zadarske županije već RH; nije više bitno da
li je zemljište od nekog Kesića, Turbića, nekog vašeg susjeda
ili koga već, cijelo vrijeme to gubite iz vida, prioritet je
pretovarna stanica. Nije to bilo samo izvaditi posjed iz
katastra, puno je ljudi u samom posjedu. K. Pleša Jakovljević:
nemojte me zatupljivati, znam da nije sva zemlja pogodna i da
ima puteva, ali kako je moguće da od svih tih lokacija nije
bilo moguće naći općinsku zemlji, imam dojam da je ova točka
dnevnog reda test inteligencije za vijećnike. Predsjednik: o
tome se moglo i trebalo razgovarati 2007. g, ovo je kraj
priče, moramo odlučiti što je za ove ljude kvalitetnije i
korisnije, da li ova lokacija u Grabu koja izaziva bijes ljudi
ili ova privatna. Nama je to došlo kao takvo, mi samo o te
četiri možemo razgovarati, na ovaj način smo mogli razgovarati
prije 7 godina. Mi moramo donijeti odluku koja je najbolja u
ovom trenutku. M. Pezer: 100 tisuća kuna nije mali novac,
definitivno, cijenim brigu da se uštedi u proračunu, ali ako
smo došli u situaciju da u suprotnom činimo štetu ljudima koji
žive na nekim lokacijama, time možemo napraviti još veću štetu
da oni traže odštetu. Smatram da smo došli do zida i da odluku
moramo podržati. A. Šulentić- nitko nije sretan zbog 100
tisuća kuna, ali namjera nije niti bila kupnja zemljišta, g.
Perović je rekao da je ishodovana dokumentacija za Grab, gdje
su se onda ljudi pobunili, ostala je ova. Potrebna je veličina
parcela oko 6-7 tisuća kvadrata, mi ne možemo govoriti o nekim
parcelama po katastru, svjesni smo razlike između posjeda i
vlasništva. Županijski prostorni plan je bio na uvidu mjesec
dana, ne možemo reći da nas nisu obavijestili, oni su dali
obavijest putem medija i drugih sredstava, neki su se i
odazvali (npr. Darko Tankosić), ali za ovo primjedbi nije
bilo.
Treća
lokacija
je
ona
za
koju
je
ishodovana
dokumentacija, četvrta je ova koja se treba kupiti ako nećemo
Grab. Možda da je u pitanju npr. Milan Kesić, a Ivan Bilić
koji je biznismen. Tanja Rastović- meni su sad neke stvari
jasnije, ne znam da li ste sad upoznati da u županiji imate
izmjene prostornog plana. Tanja Jović- tko nas predstavlja?
Tanja Rastović- to može bilo tko, to je za sve zainteresirane.

Predsjedniknamjera mi nije nagovarati nego pojasniti
situaciju. Uvaženi kolega koji nije tu već piše i prijeti. Mi
smo tu da odlučimo- Grab ili ovo. Daje prijedlog odluke na
glasovanje. Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 3 PROTIV, 1 UZDRŽANvećinom glasova (od 16 nazočnih vijećnika), donose
Odluku o kupnji nekretnine
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Dino Perović odlazi u 18, 21. Na upit vijećnika predsjednik
odobrava kratku stanku te se sjednica nastavlja u 18, 30 h.
Ad/2
Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gračac, uvod daje načelnica- ovo nije gotov
čin, ovo je prvi korak, postoji natječaj iz mjere 7, ova
odluka bit će nam podloga za kandidiranje za sredstva,
raspisan je i za prostorne i za strateške planove. Ovo je
odluka kojom se kreće u proceduru, određene zahtjeve imamo,
radi se na temelju zaprimljenih zahtjeva i prijedloga po
zahtjevima investitora, moramo se uskladiti i sa županijskim
prostornim planom. A. Šulentić: mi smo 2008. donijeli odluku
o izmjeni određene primjedbe su prikupljene, no nisu obrađene
osim 2010. g.
za kamenolom na „Goloj glavi“, rokovi koji su
tada stavljeni više ne vrijede. I u samoj provedbi plana ima
određenih poteškoća, što g. Šišić najbolje zna jer radi na
tome; isto tako dužni smo se uskladiti i s planom višeg reda,
između ostalog povećan je broj investitora u oblasti turizma
koje koči ovaj naš prostorni plan, nema zona za turističku
namjenu. One su već u županijskom planu, ukoliko se odluka
donese mi idemo u proceduru u rokovima s nadležnostima, kako
je u prijedlogu navedeno. Potrebno je i usklađenje sa
Prostornim planom Zadarske županije i s novim Zakonom o
prostornom uređenju iz 2013.b.
Prijava za raspravu nema.
Vijećnici glasuju te s 15 ZA, 1 UZDRŽAN- većinom glasova (od
16 nazočnih vijećnika), donose
Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Načelnica objašnjava prijedlog odluke o izradi Strateškog
plana. Strateški plan istekao je 2013. g, čekala se razvojna
strategija države i županije koja je temelj nama, a čekalo se
i natječaje. Nisam sigurna da li ćemo moći i ovo i Prostorni
plan kandidirati na istu mjeru. Svakako ovu odluku moramo
imati spremnu za kraj godine, jer na mjeru 7 se nećemo moći
kandidirati ako nemamo ovakvu odluku. Da ne čekamo zadnji tren

odluka je tu, ili ćemo vlastitim sredstvima ili pokušati iz
fondova. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 16 glasova ZAjednoglasno (od ukupno 16 nazočnih vijećnika) donose
Odluku
o izradi Strateškog razvojnog programa (PUR-a)
Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Prijedlog
zaključka
za
obavljanje
službe
mrtvozorstva.
Načelnica- od županije je u ožujku došao prijedlog za dr.
Dujela. B. Fumić- dr. Jurković je zatražila razrješenje, ova
doktorica nije jedina koja će obavljati tu službu, ako se
sjećate već smo imali nekoliko utvrđenih prijedloga, tako da
je više mrtvozornika nadležno za Gračac. Prijava za raspravu
nema.
Vijećnici s 16 glasova ZA- jednoglasno (od ukupno 16
nazočnih vijećnika) donose
Zaključak
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik podsjeća vijećnike da će sljedeći susret biti
svečana sjednica prigodom Dana Općine, bit će pozvani.
Završeno u 18, 40.
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