REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 29. rujna 2015. g.
Z A P I S N I K
s 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 29.
rujna 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, Berislav Crepulja,
Milka Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Nebojša Rađenović,
Jasna Končarević, Ivana Tomić i Tanja Rastović.
Nenazočni su vijećnici: Mirko Pezer, Katarina Pleša
Jakovljević, Đorđe Terzić, Tanja Jović, Tomo Delač.
Nazočno je 12 od ukupno 17 vijećnika, stoga postoji kvorum
za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica te
službenice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Nikolina
Benić i Bojana Fumić.
Predsjednik otvara aktualni sat u 18, 03.
Jasna Končarević: vidim iz zapisnika prethodne sjednice da je
jedan vijećnik iznio navod oko odjave moga prebivališta koji
je netočan, molim nadležne institucije i službe neka to još
provjere. Nemam namjeru mahati ovdje osobnom iskaznicom.
Načelnica- i mi smo Vas upozorile na taj navod, no on nije
točan, to je nesporno, prebivalište Vam je ovdje. Predsjednik
Šišić- nećemo nikoga legitimirati, žalosno je da to pitanje
postavlja upravo netko tko je još 2001- 2002. godine izgubio
mandat vijećnika iz razloga odjave prebivališta.
Nebojša Rađenović moli ako se može ispred Općine Gračac
uputiti dopis Ini i benzinskoj postaji u Srbu za plavi dizel.
Najbliži dostupan je u Donjem Lapcu i Gospiću, što je
građanima vrlo nezgodno. Načelnica prihvaća prijedlog, uputit
će se dopis.

Načelnica upoznaje vijećnike, budući da je na zadnje dvije
sjednice Vijeća bilo govora o koncesijskom ugovoru za
veterinarsku stanicu, da je jučer zaprimljen preslik ugovora,
tako da ga mogu pogledati oni koje zanima, da bi se oko te
problematike moglo razgovarati i istu zajedno rješavati.
Aktualni sat zaključen je u 18,11 h.
Predsjednik predlaže:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Gračac za period 1.1- 30.06. 2015. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2015.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaćama
4. Prijedlog Odluke o pravima dužnosnika Općine Gračac
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac
6. Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Gračac
7. Prijedlog Izmjena Godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg)
plana davanja koncesija na području Općine Gračac za
razdoblje od 2014. do 2017. godine
Prijedloga za izmjene ili dopune nije bilo, vijećnici s 12
ZA (od ukupno 12 nazočnih), dakle, jednoglasno usvajaju dnevni
red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna
Općine Gračac za period 1.1- 30.06. 2015. godine
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2015.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaćama
4. Prijedlog Odluke o pravima dužnosnika Općine Gračac
5. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac
6. Prijedlog Izmjena Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Gračac
7. Prijedlog Izmjena Godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg)
plana davanja koncesija na području Općine Gračac za
razdoblje od 2014. do 2017. godine
Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, predsjednik
poziva vijećnike da se izjasne o eventualnim primjedbama na
zapisnik s prethodne, 17. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi
nema te se isti smatra jednoglasno usvojenim. Vijećnica Jasna

Končarević ističe da je u zapisniku primijetila u rečenici o
tome koliko ljudi odlaze iz Gračaca navod koliko je djece
otišlo iz škole.
Iz naše osnovne škole otišlo je možda
desetak djece. Načelnica- po podacima Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Zadarske županije je u rasponu od 20102015. godine je oko 100 djece manje, ali tu se ne radi samo o
iseljavanju, nego i općenito manjem broju novih učenika,
završavanju škole generacija s većim brojem učenika i sl.
Ad/1
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja za 1-6. mjesec 2015. godine
obrazlaže
općinska
načelnica
Nataša
Turbić:
u
prvom
polugodištu vidimo u jednom dijelu više ostvarenih prihoda,
negdje manje.
Po poreznoj reformi porez i prirez znatno su
manji, ono što je bitno da je da je Općina Gračac, odnosno da
smo
svi mi koristili stavke sukladno proračunu, da niti vi
kao tijelo koje donosi taj akt, niti ja kao načelnica nismo
odstupali, nismo se zaduživali, nismo stvarali neku veću
dubiozu, uz sva dugovanja Općina i dalje radi i ispunjava
obveze, od kojih neke tek sad dolaze na naplatu. Naše obveze
uglavnom dolaze na naplatu nakon 6 mjeseca. Istog trenutka ne
možemo sve platiti, neke stvari idu sporije, ali ipak idu.
Predali smo pet projekata- svi su odobreni, tek sada nam
dolaze sredstva za njih. U početku godine dobili smo za
projekt Vijeća Europe i projekt nabave posuda za otpad, sve
ostalo ide u drugom polugodištu. Možda najbolje da uputite
konkretna pitanja, da voditeljica računovodstva i ja objasnimo
na pojedinim stavkama. Spominjali smo poreznu reformu, povrat
poreza ide na teret prihoda Općine Gračac, tako da nam je od
6. mjeseca taj prihod ustegnut zbog povrata poreza na teret
naših poreznih prihoda.
Nikolina Benić: kao što je Općinsko
vijeće već upoznato, proračunska zaliha od 50 tisuća kuna
korištena je za sanaciju odlagališta otpada. Što se tiče
izvještaja o danim jamstvima iz 2007. za bivše komunalno, dio
duga za jamstvo je ostao, banka se djelomično osigurala, imala
je zadužnicu, mogli su je aktivirati u svakom trenutku, ipak
su nas kao svoje klijente pozvali i dogovorom smanjili iznos.
Pokazali su dobru volju, tako da je taj dug smanjen na 65
tisuća kuna. Do 28. 8. smo morali platiti sve i vratili su nam
instrumente osiguranja, to je jedna važna stavka o čemu mi
moramo izvijestiti Ministarstvo financija, u vezi toga ne bi
trebalo više biti nekih situacija. Neki prihodi jesu povećani,
nažalost ne u nekom velikom iznosu, značajnije su veće tekuće
pomoći, no one nisu da ih trošimo nego je to kompenzacija za
povrat poreza građanima koji je išao na teret naših prihoda od
poreza, iduće godine ćemo vjerovatno planirati na isti način.
Što se tiče rashoda, nismo odstupali. Predsjednik- ima li
konkretnih pitanja?
Načelnica još pojašnjava- na općem
dijelu, rasprava o izvršenju proračuna što smo raspravljali
prije nekog vremena, sad je manjak prijašnjih godina prikazan,
mi računovodstveno pokušavamo detektirati te probleme i

evidentirati, najveću ulogu imat će Vijeće koji će u narednim
sjednicama dobivati na dnevni red otpise koji nisu naplativi,
računovodstveno ih moramo pokriti, to nam je i revizija
naložila. Naši prihodi su znatno manji od prijašnjih perioda
jer sam porez je manji, ovom poreznom reformom općine poput
nas izgubile su veliki dio poreza, u prvih nekoliko mjeseci
preko 200 tisuća kuna, s tim da zadnjih mjeseci nemamo uopće
pregled jer FINA odmah te prihode usteže za povrat poreza
građanima. Kada prestanu, mi ćemo dobiti informaciju o tome
kada će porez redovno opet početi dolazi nama. Potpore od
države su kao neka kompenzacija za to, no nisu dovoljne.
Vjerujemo da će nas Ministarstvo financija obavijestiti o
točnom stanj. Sve ostalo, i što se tiče Jedinstvenog upravnog
odjela i proračunskih korisnika, ide po planu. Neke aktivnosti
nisu možda tako dinamične, ali moramo se pokrivati s onim što
imamo. Vijećnici glasovanjem s 10 ZA, 2 uzdržana (od ukupno 12
nazočnih)- većinom glasova, donose
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Općine Gračac za 1.1- 30.06. 2015. godine
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2
Izvješće načelnice za siječanj- lipanj 2015. godine obrazlaže
načelnica Nataša Tubić: u okviru izvješća pripremljen je
ujedno i kratki pregled dvogodišnjeg perioda mandata, jedan
dio će usmeno.
Predana su
dva projekta na Ministarstvo
regionalnog razvoja,
jedan je već odobren (Kozarčeva ulica),
drugi (za nogostupe) pod uvjetom ako bi se mogao realizirati
do 1. 12., no to se nije moglo stići,
ostavljeno je za
kasnije, Kozarčevu ulicu je neophodno za realizirati. Preko
Fonda za zaštitu okoliša nabavljen je kamion za čistoću,
milijun i 100 tisuća kuna. Ovlaštena tvrtka već radi
energetski pregled javne rasvjete. Promjena krovišta zgrade
općine- naše sufinanciranje bilo bi preko pola milijuna kuna,
to nećemo moći realizirati, kad se dobiju sredstva mora se
odmah platiti dobavljaču, to smo odgodili. Projekt vezano uz
izradu strategije razvoja Općine Gračac smo dobili, u 10.
mjesecu bit će pozvani i članovi udruga da s nama izrađuju
strategiju, bitno je da tu sudjeluju svi aktivni na projektima
s područja Srba i Gračaca. Prostorno planiranje- donijeli smo
odluku da županijski zavod radi izmjene Prostornog plana.
Općina je podržala udruge za projekt javnih radova, 21 osoba
ispred jedne udruge i 10 ispred drugih udruga je uključena,
puno je čišći i Gračac i Srb nakon što je ekipa počela raditi.
Za sve projekte i ono što se želi raditi treba doći
inicijativa i od svih vas, za ono što sad propustimo teško da
ćemo ponovno dobiti priliku. Predsjednik otvara raspravu za
koju se javljaju vijećnici Stjepan Knežević i Tanja Rastović.
Stjepan Knežević- 96. godine je zadnji put očišćena benzinska

pumpa u Gračacu, treba Općina natjerati „INU“ da održava taj
svoj objekt, a ne Čistoću. Tanja Rastović- želi prokomentirati
„Čistoću“- vrlo slabo u Srbu, sad je nešto bolje, ali kraj
godine je, trebalo se uređivati ljetos kad su svi iz Srba
otišli pod dojmom koliko je smeća, ovo nije dovoljno. Kad smo
bili na razgovorima za komunalnu naknadu stavljeni smo u prvu
zonu, a nama se dva puta mjesečno odvozi smeće, prije nam se
odovozilo smeće svaki tjedan. Načelnica- mislim da ćemo sve na
neki način do kraja godine morati obuhvatiti kao obveznike,
Vlada je odredila evidentirati i one koji nisu bili uvršteni
ili su oslobođeni od komunalne naknade, to je priprema za
porez.
Nikolina Benić- morat će se svi popisati, napraviti
bazu svih nekretnina. Bojana Fumić- postoji Odluka Vlade od
ovog ljeta, s obvezom izvršenja do kraja godine prema uputama
nadležnog Ministarstva, no ni uputa još nema. Tanja Rastovićjavni radovi su u redu, ali ne možemo se osloniti samo na to,
što ćemo ako nagodinu ne bude javnih radova.
Predsjednikviše je to do sada bila neka socijalna varijanta da se ljudi
zaposle, ali bilo bi dobro da se
ljeti radi. Ivana Tomićnama kao udrugama daju svaku drugu godinu da se javimo.
Načelnica- izgleda da trebaju i drugi davati izvješća o radu.
Tanja Rastović- ne znam koliko se ide k tome, ali ima nekih
zgrada, moglo bi se ići u socijalnom smjeru da se one urede i
namjene za socijalne programe. Načelnica- uputili smo DUUDI-ju
(Državni ured za upravljanje državnom imovinom) za četiri
objekta, traže plan i program njihove namjene. Bojana Fumićobjekt bivše bolnice je zatražen u suradnji sa Zadarskom
županijom, prema projektu za pružanje socijalnih usluga u
zajednici. Berislav Crepulja- čuo sam da je
vlasnik „Ličkih
krovova“ poslao ponudu za prijam azilanata, možemo li se mi
pobuniti protiv toga? Načelnica- jedino od novinara sam dobila
tu informaciju, nitko drugi o tome nas nije izvijestio niti
nam dao saznanja, policija također nije imala nikakvih
saznanja o tome. Novinar mi je rekao se sam vlasnik javio i to
ponudio. Predsjednik- da ne izlazimo iz dnevnog reda, možemo o
tome kasnije, to nije nebitna tema, možda se trebamo na
sljedećoj sjednici odrediti prema tom problemu. Vijećnici
glasovanjem s 11 ZA, 1 uzdržan (od ukupno 12 nazočnih)većinom glasova, donose
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu
općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje siječanj- lipanj 2015. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3

Za Izmjene Odluke o plaćama upućen je pisani prijedlog s
obrazloženjem. Načelnica kao predlagatelj navodi da se postupa
prema uputi Ministarstva uprave, ostala prava osim plaće

uređuju se posebnim aktom. Bojana Fumić dodatno objašnjava,
razlučuju se prava dužnosnika od prava lokalnih službenika, do
sada je članak Odluke (koji se mijenja) vezao prava dužnosnika
uz prava službenika i namještenika. Ministarstvo uprave
ukazalo na potrebu izmjene te usklađivanja općih akata kojima
se uređuje to područje do 30. rujna 2015. godine. Prijava za
raspravu nema, vijećnici s 11 ZA (od ukupno 11 nazočnih jer
vijećnik Nebojša Rađenović trenutno nije u vijećnici),
jednoglasno donose
Izmjenu i dopunu
Odluke o plaćama
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Prijedlog
Odluke
o
pravima
dužnosnika,
načelnica
kao
predlagatelj objašnjava, nastavno na prethodnu točku, ovdje se
definiraju određena prava sukladno zakonu. Neki dužnosnici
putuju, ja ipak imam vozilo na raspolaganju,
npr. zamjenik
Tankosić koji putuje, za njega je do sada bilo kao i za
službenike, sad smo to posebno definirali, izmijenio se članak
oko limita službenog telefona, sad je svima isti, iznad toga
sve ostalo ide na trošak dužnosnika. Nemamo godišnjeg odmora,
nemamo druga prava kao službenici. Viktor Kupčak- vidim kroz
proračun da mjesečno skoro 10
tisuća kuna ode
na putne
troškove, mene samo zanima broj zaposlenika koji putuju na
posao. Načelnica- 1 dužnosnik i tri djelatnika. Nikolina
Benićostali imaju prijevoz u mjestu. Ivica Miletić- znači
svi dobivaju za prijevoz.
Vijećnici s 12 ZA (od ukupno 12
nazočnih, vijećnik Nebojša Rađenović vratio se na sjednicu),
jednoglasno donose
Odluku o pravima dužnosnika Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/5

Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac. Bojana Fumić
objašnjava,
sukladno Zakonu o knjižnicama da ta ustanova, dok broji do 5
zaposlenih, nema upravno vijeće, stoga i sam natječaj provodi
osnivač. Radi se o redovnom natječaju zbog skorog isteka
četverogodišnjeg mandata. Tekst natječaja je naveden uz
prijedlog odluke. Vijećnici s 12 ZA (od ukupno 12 nazočnih),
jednoglasno donose
Odluku
o raspisivanju natječaja za ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac

koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/6
Izmjena odluke o komunalnim djelatnostima- načelnica kao
predlagatelj: izmjena je prvenstveno u odnosu na deratizaciju,
bilo je povjereno „Čistoći“, mi smo po zakonu bili dužni to
organizirati. Bojana Fumić- nije obavezno da bude navedeno kao
komunalna djelatnost, pa je jednostavnije nabavljati usluge
ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje tih poslova, osobito
jer se tu radi o manjim vrijednostima. Vijećnici s 12 ZA (od
ukupno 12 nazočnih), jednoglasno donose
Izmjene
Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac

koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/7
Izmjena plana koncesija- načelnica kao predlagatelj: iz plana
se izostavlja prijevoz pokojnika, zbog promjene zakona koji to
uređuje. Bojana Fumić- više se za navedenu djelatnost ne
dodjeljuju
koncesije,
već
je
jednostavnije,
bavljenje
djelatnošću omogućeno je svima koji ispunjavaju određene
uvjete, stoga istoj više nema mjesta niti u planu koncesija.
Vijećnici s 12 ZA (od ukupno 12 nazočnih), jednoglasno donose
IZMJENE
GODIŠNJEG I SREDNJOROČNOG (TROGODIŠNJEG) PLANA
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje od
2014. do 2017. godine
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.

Sjednica je završena u 19, 02 h.
ZAPISNIČAR:
Bojana Fumić, mag. iur.

PREDSJEDNIK:
Tadija Šišić, dipl. iur.

