REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/4
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 29. srpnja 2015. g.
Z A P I S N I K
sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 29.
srpnja 2015. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine
Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Tadija
Šišić.
Nazočni su vijećnici: Tadija Šišić, Viktor Kupčak, Ivica
Miletić, Robert Juko, Stjepan Knežević, Mirko Pezer, Katarina
Pleša Jakovljević, Đorđe Terzić, Milka Cvjetković, Milorad
Stanisavljević, Ivana Tomić, Tomo Delač.
Nenazočni
su
vijećnici:
Berislav
Crepulja,
Nebojša
Rađenović, Tanja Jović, Jasna Končarević i Tanja Rastović.
Sjednici je nazočno 12 od ukupno 17 vijećnika, stoga
postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica sa
zamjenicima Antom Jurićem i Milanom Tankosićem, Anka Šulentićpročelnica JUO Općine Gračac, Nikolina Benić, Svjetlana Valjin
i Bojana Fumić- službenice JUO Općine Gračac, direktorica
„Gračac čistoća“ d.o.o. Marina Marković.
Predsjednik otvara aktualni sat u 18, 03.
Tomo Delač iznosi navod da je vijećnica Jasna Končarević
promijenila prebivalište, traži da se to provjeri.
Za pitanja u aktualnom satu javljaju se Milka Cvjetković, Tomo
Delač, Robert Juko.
Milka Cvjetković- što se događa s koncesijskim ugovorom za
Veterinarsku
stanicu,
prošli
put
još
nije
bilo
ništa
dostavljeno, ljudi su nezadovoljni? 2. pitanje je za rasvjetu
u Kakanjskoj ulici, postavljena je, ali ne svijetli, što je u
pitanju?
Tomo Delač: što se poduzima glede nastale situacije budući da
je u zadnjih mjesec dana školu i vrtić napustilo preko 100
djece, što je Općina poduzela da se ti ljudi zadrže ovdje? 2.
pitanje čitao sam zapisnike, nisam htio doći, gadi mi se ovaj

vaš rad, ponovit ću pitanje Katarine Pleše- rad turističke
zajednice, gdje je dobila jako ružan odgovor nema se novaca,
ekipo spustite sebi plaću i dajte novac za turističku
zajednicu, Korenica cvate, na ovaj način općina se ne može
voditi dalje.
Načelnicaglede
Veterinarske
stanice,
vijećnica
Milka
Cvjetković je tražila koncesijski ugovor, uputili smo dopis
Upravi za veterinarstvo, tražili smo dva puta, u 4. i 6.
mjesecu, tek prije dva dana dobili smo odgovor gdje su naveli
da su u privitku dostavili preslik ugovora kojega u privitku
zapravo nema, nego
samo navode u dopisu da nije propisana
obveza obavljanja poslova u Veterinarskoj stanici gračac, u
kratkim crtama su nam odgovorili da nitko nije nadležan, što
svi mi znamo da nije isitina, mnogi smo cijepili pse, imali
kolinje i slično. Danas smo razgovarali o tome, mi smo se
obvezali da ćemo ministarstvu javiti da predmetni ugovor nisu
dostavili i da ga ponovno tražimo. idemo k tome cilju da na
području općine bude veterinar za naše područje, puno toga ima
nerazjašnjeno u odnosu na ono što su oni dobili ugovorom i
plaćeno im je iz proračuna. Predsjednik- veliko smo područje
i s puno naselja, trebalo bi analogijom liječničkih timova ići
na to da smo raštrkani da dobijemo i veterinara. Načelnica:
rasvjeta u Kakanjskoj- neka odgovori donačelnik Jurić jer sam
mu to povjerila. Anto Jurić- nekoliko puta bio u HEP-u po
pitanju tih rasvjetnih ormarića, u njima su satovi, cilj je
izbaciti ih van jer oni nemaju ništa s time, a jedino oni mogu
zalaziti u trafo stanice, sporna trafostanica je u Kijanima,
šef
iz HEP-a mi je danas odgovorio da su naručili 16
sklopnika- ormarića za javnu rasvjetu, ali nemaju sredstava i
ne znaju da li će ove godine to moći realizirati.
Načelnica- odgovor g. Delaču budući da smo o turističkoj
zajednici razgovarali neki dan u mom uredu, nju nije problem
osnovati nego održati, pitala sam Vas jer ste jedini od
vijećnika bili upravo član skupštinu turističke zajednice
zašto je niste održali. Nažalost nije to tek tako, budući da
smo osnovali dva poduzeća i imamo ostale korisnike, turistička
zajednica se za početak može financirati isključivo iz
proračuna Općine, gdje je računalna oprema, gdje sve ostalo,
Općina Gračac je već sad u nedostatku milijun kuna. Za
turističke manifestacije će netko biti angažiran da se poveže
s Turističkom zajednicom Zadarske županije i kontaktira za sve
potrebno.
A ovo prvo pitanje pitate baš Vi koji sustavno
radite na raseljavanju, recite da li se radi samo o ljudima
koji nemaju posla ili i o onima koji napuštaju poslove koje
imaju. Delač- neki bi ovdje radili i za puno manje novaca,
ponosan sam i danas sam zaposlio npr. Gorana Bagavca. Ja sam
uložio milijune. Predsjednik upozorava vijećnika Delača da
bude kulturan nakon što Delač iznosi prost i uvredljiv

komentar. Tomo Delač- Vi ste započeli, a svi ostali nastavili
uništavati ovu Općinu. Nisam zadovoljan odgovorom. NačelnicaVaš prijedlog je bio da Vi budete predsjednik Turističke
zajednice . Delač- bez novaca. Znate li da se svima nama i
kolegi Drlji ne da raditi, festival će Hrvoje Račić odvesti u
Lovinac. Aleksić je doveo investitora u drugu općinu,
investitora kojeg je Đekić ucjenjivao, uložio sam puno, neću
dozvoliti da propadnem, kopat ću dok ne uspijem. Predsjednik
Šišićnije točno da će 100 djece otići, ima i nove djece
upisane, a što se tiče iseljavanja, neki idu stvarno iz nužde
pa se pojavljuju lešinari koji ih koriste, neki idu iz razloga
bolje zarade. O moralu neki ne bi trebali pričati jer njihova
djela pokazuju puo više. Delač: tužit ću Vas, Vi vrijeđate
moju javnu ustanovu, tužit ću vas privatno. Predsjednik- nisam
ja Vas spomenuo. Delač- ja ću Vaše radno mjesto ukinuti,
kancelarijski štakore, zbog Vašeg nerada izbit ću Vam posao,
ja Vam javno prijetim da ću Vas prijaviti za nerad.
Predsjednik- nisam ja Vas spomenuo niti jednom.
Robert Juko- ako su neka pitanja i problemi Vaši osobno,
Tadija ima svog prepostavljenog.
Što se tiče turističke
zajednice,
što se ne dotaknete nekog projekta da se nešto
proizvodi. Delač- treba nam turizam. Juko- smeta me ovo
upadanje u riječ, moramo održavati nivo. Što se tiče
komunalnog, volio bih da je direktor vodovodne tvrtke tu da
nam pojasni glede redukcija, trebat će izgleda neke korjenite
promjene raditi, što se tiče redukcija i svega, postavit ću
pitanja na drugoj sjednici kad on bude tu. Načelnica- odluku o
redukciji donijeli smo jer nema drugog načina osim redukcije
vode, u dva dana dvije pumpe su
pokvarene, nemamo drugog
načina napuniti vodospremu, danas je treća pumpa imala kvar, a
niste ni osjetili. Raspored je napravljen gledajući gdje ima
najviše kvarova, danas direktora nema, sad je tu direktorica
„Gračac čistoće“, vijećnica Tanja Rastović je zadnji put
tražila. Robert Juko- osobno sam prezadovoljan radom i tvrtke
za čistoću i vodovod, obzirom na broj ljudi i sve ostalo, više
me zanimala analiza u tehničkom smislu.
Aktualni sat završen je u 18, 26 h.
Predsjednik predlaže dnevni red kao u pozivu:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Baltazar“
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe
3. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za
2015. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2015. g.
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2015. godini
8. Prijedlog Izmjene i dopune programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2015. godinu
9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog
doprinosa za 2015. godinu
10.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
kulturi i religiji za 2015. g
11.
Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine
Gračac za 2015. g.
12.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
športu za 2015. g
13.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu
Navodi da je načelnica dostavila amandmane na svoje prijedloge
pod točkama 5. i 6. (izmjene programa održavanja i gradnje)
koji su u pisanom obliku podijeljeni vijećnicima, postaju
sastavni dio prijedloga.
Prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda nema, vijećnici
glasuju te s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih
vijećnika), usvajaju dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića
„Baltazar“
2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju
proračunske zalihe
3. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za
2015. godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2015. g.
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu

7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2015. godini
8. Prijedlog Izmjene i dopune programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2015. godinu
9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog
doprinosa za 2015. godinu
10.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
kulturi i religiji za 2015. g
11.
Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine
Gračac za 2015. g.
12.
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
športu za 2015. g
13.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2015. godinu
Prije 1. točke dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike
da se izjasne imaju li primjedbi na zapisnik s prethodne, 16.
sjednice. Primjedbi nema te se zapisnik smatra jednoglasno
usvojenim.
Ad/1
Imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Baltazar“. Predsjednik
navodi da je u materijalima dostavljen prijedlog Upravnog
vijeća ustanove koje je provelo natječaj i predložilo
imenovanje kandidatkinje Katarine Jurić. Otvara raspravu.
Načelnica pojašnjava da je, budući da je u Upravnom vijeću
Dječjeg vrtića „Baltazar“ Tanja Jović koja je ujedno i članica
Općinskog vijeća bio dogovor da će ona u ime Upravnog vijeća
ako treba dodatno obrazložiti prijedlog, no ona danas nije
mogla doći na sjednicu. Delač: moje je osobno zapažanje, a i
kontaktirali su me mnogi sugrađani, kao i prije 14 godina kad
je bio izbor ravnatelja kad su htjeli imenovati onu iz Zadra.
Trebale bi biti ovdje te dvije gospođe da se predstave, ova je
sama digla ruku za sebe, dobar dio građana smatra da to nije u
redu jer je to bilo presudno, nemam ništa protiv toga, ja sam
osobno kolegu
Stanisavljevića kontaktirao oko tog pitanja,
mislim da bi bilo korektno da su one tu i da se predstave
Općinskom vijeću, da odložimo ovu točku. Smatram da ova druga
kandidatkinja nije bila u ravnopravnom položaju. Predsjednik
Šišić- Upravno vijeće provodi postupak i predlaže, mi
odobravamo, što se tiče ovog da glasa i ja sam bio skeptičan,
ali mislim da je to više moralna stvar i da se radi o moralnom
činu, jer ako sve funkcionira mi bi trebali poštovati odluke
koje oni donose kao tijelo u koje su članovi imenovani i od
strane nas kao osnivača. Možda nije najbolje rješenje da je
tako postupljeno. T. Delač- ali to je presudan glas.
Predsjednik- mi ćemo glasati o imenovanju, ali ako je Upravno
vijeće dalo povjerenje toj kandidatkinji, trebamo i mi. Mirko
Pezer- na ovaj način mi smo dovedeni pred gotov čin, ne znamo

npr. kako su roditelji zadovoljni, najradije ću ostati
suzdržan. Tomo Delač- ja ću isto ostati suzdržan, sjećam se
kad je bilo prije imenovanje ravnateljice Ružice, bio je rat.
Ja ću biti suzdržan. Načelnica- apeliram na vašu savijest,
ustanova ima upravno tijelo, postoje ljudi imenovani u
određena tijela, to je procedura koja traje 45 dana.
Ravnateljici ističe mandat, počinje nova pedagoška godina,
molim da razmislite o svemu, što se mene tiče obje su izvrsne
odgajateljice, to znam i kao roditelj dvoje djece, Upravno
vijeće je dostavilo obrazloženje i mislim da odluku trebamo
donijeti. Ako ne usvojimo, morat ćemo imenovati vršitelja
dužnosti,
postojala je procedura koja je provedena. Imamo
primjer problema u osnovnoj školi radi izbora ravnatelja. To
nisu političke ustanove. T. Delač- osobno nisam ni sa jednom
od njih popio kavu, ali da se bira npr. načelnik i da nas je
troje i ovisi o jednom glasu, što bi bilo. Predsjednik- ima
sličnosti npr. kod izbora predsjednika Općinskog vijeća,
vijećnik ima pravo glasati i sam za sebe. Moramo uvažiti
argumente upravnog vijeća i stav načelnice da vrtić može u
jednom trenutku imati probleme u radu. T. Delač- smatram da je
drugi protukandidat na nepravedan način ignoriran i izgubio
ovu utrku, to hoću jednog dana javno reći narodu, smatram da
je ovo naštiman natječaj i javno ću prozvati sve koji dignu
ruku za ovo. Katarina Pleša Jakovljević- ako je to zakonom
omogućeno, zašto bismo osporavali. Bojana Fumić- nije zakonom,
nego je ta mogućnost propisana odredbama njihovog Statuta na
koji je dana suglasnost, a očigledno nije bilo niti primjedbi
inspekcije. Statut se može mijenjati, članovi Upravnog vijeća
mogu to inicirati, vi onda dajete suglasnost. Načelnica- možda
bi bilo dobro da predstavnici u upravnom vijeću to pokrenu.
Predsjednik
zaključuje
raspravu
te
daje
na
glasovanje
prijedlog imenovanja Katarine Jurić za ravnateljicu Dječjeg
vrtića „Baltazar“. Vijećnici glasuju: 10 ZA, 2 uzdržana (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika), čime većinom glasova donose
Odluku o imenovanju ravnateljice
Dječjeg vrtića «Baltazar»
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/2
Izvješće o korištenju proračunske zalihe: Načelnica- prošli
put smo vam spomenuli požar na odlagalištu otpada koji se
morao sanirati, budući da nismo imali za to predviđenih
sredstava, računovođa je kontaktirala Ministarstvo financija
da pita da li se to može financirati iz zalihe, tako da smo za
tu namjenu sada prvi put koristili ta sredstva. Predsjednik
otvara raspravu. Tomo Delač: o čemu se to radi, rekli ste da
nema novaca za Turističku zajednicu, kako se mogu naći za ovo,
a nema za zajednicu. Nikolina Benić- za Turističku zajednicu

je predviđeno, ovo je za nepredviđene namjene. Načelnicamislite li Vi da treba sve izgorjeti? Vijećnici s 11 glasova
ZA,
1 PROTIV (od ukupno 12 nazočnih vijećnika), većinom
glasova, donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o korištenju proračunske zalihe
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015.
godinu. Načelnica- iznosi osnovne stvari koje su umanjene,
detaljnije će se sve proći kroz raspravu. Kroz cijelu godinu
smo navodili kako su nam izvori prihoda od poreza manji u
cijeloj godini, imali smo predviđena sredstva za fasadeenergetsku učinkovitost, no Fond je nakon donošenja proračuna
odlučio da će raditi direktno preko njih,
što sada moramo
maknuti rebalansom. Nastale su nove situacije kao što je
elektrifikacija ruralnih naselja, mi smo nositelji, ali
financira Fond za zaštitu okoliša, UNDP i Zadarska županija;
neki natječaji
iz fondova EU na koje bismo mogli poslati
prijave, još ne idu. Mi možemo po jednoj mjeri, naše tvrtke i
ustanove po jednoj, mi smo stavljali svašta, no to ne
funkcionira tako. Provođenjem javne nabave idu iznosi koji su
stvarni, mi sada možemo pripremati dokumentaciju da bi smo je
imali za natječaje s početka 2016. godine. Za 1 km ceste
trebamo predvidjeti milijun kuna, a svi znate koliko imamo
cesta.
Đorđe
Terzić
predlaže
da
se
izlaganje
skrati.
Načelnica- smanjeni su prihodi od poreza, istu su projekti,
samo je sad projektna dokumentacija. Nabavili smo novo
komunalno vozilo od milijun kuna, za Kozarčevu ulicu smo
dobili projekt. Rasprava: Delač: malo sam čitao materijale,
ali ponovo su pitali sugrađani što se dogodili i zbog čega je
blokirana sirana, do kuda je došao taj projekt, zbog čega taj
projekt niste dali zainteresiranom investitoru iz Paga, a
ovdje smanjujemo proračun. Načelnica- u samom startu govorite
neistinu. Delač- ljudi su bili s Vama na sastanku, recite
zašto taj projekt u koji smo dali novaca i novaca stoji?
Načelnica- sad smo pustili državnu reviziju da se s tim
problemom bavi. Investitori s Paga bili su na razgovoru, mi
smo njima morali objasniti da imovinsko to nije naše osim
opreme i investicije, to je još uvijek od 1. Maja, to smo im
bez uvijanja rekli da znaju, kad nam prepuste objekt raspisat
ćemo natječaj pa neka radi tko hoće, nije u redu od Vas da
širite dezinfomracije. Delač: pustio sam Milku Cvjetković da
pita, s deset sugrađana sam o tome razgovarao, konkretno, oko
mene su ljudi koji se bave poljoprivredom, problem je s
veterinarima. A Vi ne bi sjedili tu da mene nije bilo, ali
nećete sjediti više! Možete li nam reći stanje financija na

današnji dan,
pozitiva, negativa, minus, plus, pričamo o
izmjenama i dopunama proračuna, da li se redovno isplaćuju
obveze Općine Gračac? Predsjednik- imate 5 minuta, imate
stavke pred sobom, budite konkretni, nemojte čitati lekcije
jer Vam svi dozvoljavamo i previše. Bili ste vijećnik, kao što
često spominjete,
i u Perušiću,
naučite više o čemu se
raspravlja. Delač- zar vama nije sporno, napuhali ste
proračun, sad ga smanjujete. Stjepan Knežević- koliko mi
moramo ovo slušati, ja nemam ovo namjeru slušati. Ako je pet
minuta na raspolaganju, to je prošlo. Predsjednik- čuli ste
načelnicu, objasnila vam je postavite konkretno pitanje.
Delač: ovo pitanje sam postavio prije kad sam bio vijećnik,
Đekić je napuhavao,
sami ste bili njegov veliki kritičar,
niste smanjili osobna primanja. Zanima me stanje na današnji
dan. Načelnica- dođite sutra vidjeti u računovodstvo. Dobili
ste prije sve materijale. Robert Juko- zašto prije kao
građanin niste pratili punjenje tog proračuna i napuhavanje,
penjalo se na 20 milijuna kuna. Vijećnici s 11 glasova ZA, 1
PROTIV (od ukupno 12 nazočnih vijećnika), većinom glasova,
donose
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/4
Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju proračuna, načelnica
predlagatelj. Predsjednik: sve je dalje vezano uz rebalans
proračuna, ako imate šta konkretno pitajte. Nikolina Benićodluka o izvršavanju mora biti u skladu s rebalansom. Prijava
za raspravu nema. Vijećnici s 11 glasova ZA,
1 PROTIV (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika), čime većinom glasova donose
Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/5
U ime predlagatelja načelnice, objašnjava službenica Svjetlana
Valjin: izmjene i dopune prate sam proračun, objašnjava
izvore, dodana je Stražbenica,
projekt sanacije. Ono što će
se staviti mora se i odraditi. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih
vijećnika) donose
Izmjene i dopune
PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/6
Izmjene programa održavanja u ime predlagatelja, načelnice,
objašnjava
službenica
Svjetlana
Valjin:
izbacili
smo
higijeničarsku službu jer ona nije definirana odlukom o
komunalnom redu pa se posebno
ugovara. Drugo je uglavnom
ostalo isto. Rasprava: Delač- spomenuli ste šintersku službu,
imao sam incident, strankinja je šetala psa, skoro ga je
sasjekao lutalica, policija mora doći na teren, kako dalje?
Svjetlana Valjin- higijeničarska služba je tehnički morala ići
izvan ovog programa, ona je i dalje u proračunu, ali se na
drugi način ugovara. Delač- novac treba zadržati, ima
dosta
slučajeva. Predsjednik- komunalnom redaru za radnog vremena
prijavite
pse.
Milorad
Stanisavljevićnije
pojedinačno
navedeno nasipanje nerazvrstanih cesta, volio bi znati barem
okvirno. Načelnica:
nasipanje je redovito održavanje s
dovoženjem materijala i radom stroja, sve vam je u toj stavci
od 100 tisuća kuna. Milorad Stanisavljević- da li postoji
mogućnost ako se ne potroši za zimsku službu da se prebaci?
Načelnica- već smo potrošili oko 200 tisuća, a još imamo 11. i
12. mjesec ove godine.
Vijećnici s 11 ZA- jednoglasno (od
ukupno 11 nazočnih vijećnika, vijećnik Pezer trenutno nije u
vijećnici) donose
Izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/7
Izmjena Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova,
u ime predlagatelja načelnice, objašnjava službenica Svjetlana
Valjin- aktivnosti javne rasvjete npr. dio kapitalnog projekta
dijela nove mreže javne rasvjete, izgradnja infrstrukturezeleni otoci za kontejnere za razvrstavanje otpada. Prijava za
raspravu nema. Vijećnici s 10 ZA- jednoglasno (od ukupno 10
nazočnih vijećnika, Mirko Pezer i Katarina Pleša Jakovljević
trenutno nisu u vijećnici) donose
Izmjene i dopune
P R O G R A M A
utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u
državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2015. godini
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Ad/8
Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u ime predlagatelja
načelnice, objašnjava službenica Svjetlana Valjin- prikazna je
izmjena planiranog utroška sredstava za legalizaciju, onih
koji su udio općine Gračac.
Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 11 ZA- jednoglasno (od ukupno 11 nazočnih
vijećnika,
Katarina
Pleša
Jakovljević
trenutno
nije
u
vijećnici), donose
Izmjene i dopune
P R O G R A M A
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/9
Izmjena
Programa
utroška
šumskog
doprinosa.
U
ime
predlagatelja
načelnice,
objašnjava
službenica
Svjetlana
Valjin- nešto je već odrađeno, ali se još plaća, kao npr.
vrtić, izrada glavnog projekta rekonstrukcije kotlovnice,
tržnice na malo, projektna dokumentacija za mrtvačnicu. Delač:
spomenuli ste tržnice, da li se ubire prihod od tih ljudi.
Načelnica- kako je bivše komunalno propalo, nismo povjerili tu
djelatnost, trenutno nitko. Delačgotov novac bi ga ne
ubirete. Predsjednik- tu su i naši OPG-ovci. Đorđe Terzić- ti
bi meni naplatio na moju tezgu. Svjetlana Valjin- moraju se
preduvjeti stvoriti da to zaista bude tržnica, ne može se
naplatiti bez ičega. Delač- kakve Gospić ima preduvjete, treba
naplaćivati, dati na gospodarenje i ubirati naknade. Nikola
Aleksić me pita danima zbog čega se nije na Gubavčevom polju
sudjelovalo u financiranju čišćenja groblja? Načelnica- g.
Aleksić je od Čistoće dobio trimere, to su mještani počistili
pa je zvao da se odveze smeće. Kad postavite kontejner negdje,
to netko mora platiti, ima li gore korisnika? Jedva stignu i
tri gradska groblja, ima ih desetke ostalih, ako se on zalaže
za to groblje, tko će za sva ostala, imate u sto metara dva
groblja.
Delač- zašto bi bilo koje imalo prednost
nad bilo
kojim drugim. Načelnica- zato što je u mjestu, više se
koristi. Svjetlana Valjin- da li je racionalno, morat će se
utvrditi koliko je potrebno aktivnih grobalja, druga će se
kroz neko vrijeme pretvoriti u spomenike kulture, nećemo moći
unedogled dozvoliti ukopavanja bilo gdje, svi su navikli
besplatno, to će biti neodrživo. Načelnica- Čistoća to održava
iz komunalne naknade, ne naplaćuje ljudima, sva mjesna groblja
je nemoguće održavati.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika) donose

Izmjene i dopune
PROGRAMA
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Ad/10
Izmjene programa javnih potreba u kulturi objašnjava Anka
Šulentić. Oko 30 tisuća kuna je smanjeno u odnosu na proračun,
ako treba detaljno će navesti. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih
vijećnika) donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Ad/11
Izmjene
Socijalnog
programa
objašnjava
Anka
Šulentićsmanjeno je za 42 tisuće kuna tamo gdje nije bilo ostvarenja
ili nije toliko, povećali smo kod novorođenčadi jer treba reći
da ih je do sada već bilo 27, škola ipak neće ostati pusta.
Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika) donose
Izmjene i dopune
Socijalnog programa Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/12
Izmjene Programa javnih potreba u športu objašnjava Anka
Šulentić- reblansom smanjeno jer nije bilo realizacije ili je
bilo manje. Rasprava: Tomo Delač- u samoj kampanji sam bio
žestoki kritičar nogometnog kluba, opet me zanima, da li smo
ikada dobili izvještaj, je li moguće da dobiju svi vijećnci
ili ću ja tražiti reviziju, smatram da treba za svaku kunu
koju općina troši. I ja sam osobno dobio ponudu u vezi biznisa
kad sam odradio opskrbu hranom, dobio sam privatne poruke da
sam podijelio novac s načelnicom, voljeli bismo znati.
Načelnica- stvar je u tome da je u prvom polugodištu potrošeno
170 tisuća kuna, ni prošle godine nije se moglo sve ostvariti,
za 60% smanjeno je davanje nogometnom klubu. Nikolina Benićdo sad su podnosili statističko izvješće,
a od ove godine
samo one prihode i rashode koje su dobili od nas. Predsjednikjedini oni donekle i rade. Đorđe Terzić- malo i dobiju jer
jedino to kod nas funkcionira. Predsjednik- nažalost drugi

nisu aktivni. Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12
nazočnih vijećnika) donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u športu za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/13
Izmjene Programa javnih potreba u predškolstvu objašnjava Anka
Šulentićdošlo
je
do
povećanja
sredstava,
nije
bila
predviđena izgradnja spremišta za pelete, to je već odrađeno.
Vijećnici s 12 ZA- jednoglasno (od ukupno 12 nazočnih
vijećnika) donose
Izmjene i dopune
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za
2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Kako više nije bilo tema za raspravu, predsjednik zaključuje
sjednicu u 19, 30 te želi svima ugodne praznike.
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