REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/6
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 2. prosinca 2015. g.
Z A P I S N I K
s 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 2.
prosinca 2015. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici
Općine Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Tadija
Šišić.
Prozivanjem se utvrdilo da su nazočni vijećnici: Tadija
Šišić, Viktor Kupčak, Ivica Miletić, Robert Juko, Stjepan
Knežević,
Berislav
Crepulja,
Milka
Cvjetković,
Milorad
Stanisavljević, Tomo Delač, Jasna Končarević, Ivana Tomić i
Tanja Rastović.
Nenazočni su vijećnici: Nebojša Rađenović, Katarina Pleša
Jakovljević, Đorđe Terzić, Tanja Jović, Mirko Pezer (došao na
sjednicu nakon početnog prozivanja).
Na početku sjednice nazočno je 12 od ukupno 17 vijećnika,
stoga postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica sa
zamjenikom Antom Jurićem, pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gračac Anka Šulentić, službenice Nikolina Benić,
Svjetlana Valjin i Bojana Fumić te službenik Irinej Biletić.
Sjednici nakon prozivanja pristupa i vijećnik Mirko Pezer,
tako da je nazočno 13 od 17 vijećnika.
Predsjednik otvara aktualni sat u 17,15.
Vijećnik Tomo Delač traži da se prije aktualnog sata
sjednica
proglasi
nevažećom
jer
nisu
svi
vijećnici
ravnopravni, moli Bojanu Fumić mišljenje po statutu da li je
rok za dostavu pet radnih dana ili pet dana? Zanima ga da li
je Milan Rastović dostavljač Općine Gračac, koja je njegova
radna obveza ili se materijali dostavljaju redovno poštom,
kaže da je svoje materijale dobio pet minuta prije sjednice,
kolega Nebojša je dobio danas, da je obavijestio o ovom
slučaju Ministarstvo uprave. Traži da se sjednica odgodi, da
se svim vijećnicima omoguće isti uvjeti za rad,
da će
predsjednik Vijeća koji dobiva 2 tisuće kuna mjesečno
ostvanuti u svim novinama i sve državne institucije će biti
obaviještene. Predsjednik vijeća navodi da će se sjednica
održati, pravovaljano je sazvana.

Vijećnik Mirko Pezer u 17, 19 h, sjednici je sada nazočno
13 od 17 vijećnika.
Vijećnica Tanja Rastović- u Srbu se ruši zgrada policije,
ne može se proći od blata, od prašine, cijelo mjesto je u
kaosu od izvoženja materijala, ništa ne čiste. Ivica Miletićneka se negdje radi kad ovdje ne može. Tanja Rastović- imate
ophodnju tijekom vikenda, imaju slivnici, to je glavna
županijska cesta kroz Srb, slivnici su začepljeni. Stjepan
Knežević- intervenirao sam, čovjek je obećao da će to riješiti
što prije. Predsjednik – to su županijske ceste, MUP je
investitor, pritisak možemo vršiti jedino na njih. Načelnicatek jutros sam to čula od g. Kneževića. Anka Šuletnićkomunalni redar je kontaktirao Ceste Zadarske županije za to,
on je nadležan da upozori, ne traži nitko nemoguće, ali da se
barem može proći. Tanja Rastović navodi da je zadovoljna
odgovorom.
Zbog uvredljivih upadica predsjednik opominje vijećnika
Tomu Delača, a vijećnik Stjepan Knežević navodi da ne želi
slušati psovke te ako će predsjednik to dozvoliti da neće
ostati na sjednici.
Tomo Delač- pitanje je od liječnice Jasmine Jurković
upućeno preko moje grupe, što je konkretno učinila Općina za
liječničku skrb i zdravstvo osim što je naplatila 20 tisuća
kuna za košenje, tražim odgovor sada na Vijeću. Načelnica- ja
ću odlučiti o tome. Tomo Delač u ime građana Popine bilo bi
lijepo da nas za katolički Božić počastite javnom rasvjetom,
kada će dobiti javnu rasvjetu? Načelnica- slobodno doktorici
odgovorite da ću i osobno njoj poslati odgovor. Za drugo
pitanje, već dva puta ekipa za javnu rasvjetu je bila na
terenu, to je novi dio mreže za koje se trebaju napraviti
određeni preduvjeti. Aktualni sat zaključen je u 17, 40 h.
Zbog ponašanja vijećnika Delača vijećnici Knežević, Juko i
Miletić izlaze iz vijećnice, u koju se ponovno vraćaju u
17,45.
Predsjednik predlaže dnevni red kao u pozivu:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2016. godinu i
Projekcija 2017-2018.
2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za
2016. g.
3. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gračac za 2016.
4. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2016.
5. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje
komunalnim otpadom 2016.

6. Prijedlog Programa utroška sredstava o prodaje obiteljske
kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine
Gračac u 2016. godini
7. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2016. godinu
8. Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2016.
godinu
9. Prijedlog Programa utroška sredstava od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za
promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu
10.
Prijedlog Socijalnog programa Općine Gračac za 2016.
11.
Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2016.
12.
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom
odgoju i obrazovanju za 2016.
13.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava
političkim strankama i članovima Općinskog vijeća
izabranim s liste grupe birača iz Proračuna Općine Gračac
u 2016.
14.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Gračac za 2014. godinu
15.
Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih
građevina
16.
Prijedlog Odluke o otpisu zbog neusklađenosti
17.
Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih potraživanja
18.
Prijedlog Odluke o sufinanciranju projekta Centra za
gospodarenje otpadom
19.
Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Knjižnice i
čitaonice Gračac
20.
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Prijedloga za izmjene i dopune nema. Vijećnici usvajaju
predloženi Dnevni red s 12 ZA, 1 PROTIV (od ukupno 13 nazočnih
vijećnika).
Po upitu predsjednika primjedbi na zapisnik s prethodne
18. sjednice nije bilo te se isti sukladno Poslovniku smatra
usvojenim.
Ad/1
Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2016. godinu, uz
Projekcije za 2017. i 2018. g. obrazlaže općinska načelnica
Nataša Turbić: prijedlog su radili djelatnici zajedno samnom,
možda je nešto manje ambiciozan, obveze su sve veće i veće.
Temelj za bilo kakav daljnji rad i ulaganje u projekte nam je
i strateški plan, čiju izradu smo naručili, kao i prostorni
plan odnosno njegove izmjene, to je dokument bez kojeg ne
možemo funkcionirati. Uz tekuće i opće poslovanju ustanova i
tvrtki koje ovise o općini Gračac u trećoj godini ovog mandata
planiramo i još neke projekte, smatramo da je sve realno,
građani su nam u fokusu. Ja ću izdvojiti nekoliko stvari,

imamo nekoliko neiskorištenih prostora, planiramo uložiti
sredstva u njih i iznajmiti ih. Određeni dio sredstava će ići
tu. Možda je jedna od boljih stvari to što je moj zamjenik
Tankosić dobio sredstva za obnovu društvenog doma u Srbu, oko
400 tisuća kuna od Ministarstva kulture i ostalo od donatora,
do travnja 2016. godine bi trebala biti realizacija, bit će
važno za sve udruge i ustanove koje se tamo nalaze. Centar za
javne politike je druga stvar u Gračacu koja se planira. Zašto
opet
sirana?
Pogledajte
nalaz
revizije,
predloženo
je
osigurati
potrebna
sredstva
za
stavljanje
u
funkciju,
tehničko-tehnološki
projekt
je
napravljen,
procjena
je
napravljena, plan završetka je u izradi. Sa svoje strane dala
sam neki blagoslov za tu siranu ako se napravi kako treba .
Jedna nova stavka je napokon rješavanje poljoprivrednog
zemljišta, Agencija za poljoprivredno zemljište je raspisala
natječaje, to znači
neke prihode pa smo naručili „GIS“ za
evidentiranje, za poticanje u poljoprivredi bit će javni
poziv. Ovo što je g. Delač pitao na početku oko javne
rasvjete- planiraju se aktivnosti za proširenje; planira se
elektrifikacija naselja nakon 20 godina u suradnji s UNDP-em i
Zadarskom županijom, 17 kućanstava uspjet će dobiti struju
kroz solarne panele; park i igralište- odlučili smo nabavljati
dio
po
dio
opreme
za
igrališta
u
Gračacu
i
Srbu;
rekonstrukcija javne rasvjete- jako je loše stanje, najviše
pritužbi ide u pogledu cesta i groblja tako da planiramo
znatna sredstva, da biste se mogli ravnati koliko to košta, i
sada ovaj puta je napravljeno puno toga, Miljuši, Bruvno,
koštaju preko 70 tisuća kuna, tri smo isfinancirali, u Srbu
nam je još ostalo. Jednu novost smo uveli i planiramo u idućoj
godini, uz sajam Jesen u Gračacu, ove godine došli smo na
ideju sajma Božić u Gračacu, gdje će vrtić, škola, knjižnica i
udruge sudjelovati u izradi vijenaca i dekoracija, bit će
predstava. Jedna od bitnijih novina je i to da smo, budući da
smo već imali dosta korisnika energetske obnove kuća, po
primjeru
Zadarske županije odlučili sufinancirati dio
troškova s 5% za one koji to prijave i ostvare preko Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Otpad je i dalje
najglasnija tema, kako ovdje, tako i u cijeloj Republici
Hrvatskoj. Tu je sanacija odlagališta, tako i sufinanciranje
Centra za gospodarenje otpadom u naredne tri četiri godine,
prva godina je 2016. Iznos za Knjižnicu i čitaonicu Gračac je
malo povećan jer im moramo pomoći kupiti police za zavidan
broj knjižne građe koju više nemaju gdje smjestiti. Da
razjasnimo jednu stvar, nema više pojedinačno financiranje
udruga. Neka pročelnica objasni. Anka Šulentić- Vladina Uredba
propisala je
mjerila o postupcima ugovaranja i dodjele
sredstava udrugama, više se ne prijavljuje niti dodjeljuje kao
na raniji način. Po pravilniku o kriterijima sve udruge se
javljaju na javni poziv koji će se objaviti nakon proračuna
bit će povjerenstvo koje će odlučivati, sve je isto osim
sporta. Za sport se donosi program istovremeno s proračun, ali

niti udruge u sportu ne bi se trebale financirati pojedinačno
nego kroz sportske zajednice. Planiramo financirati putem
udruga do osnivanja sportske zajednice. I oni se trebaju
javiti na javni poziv isto tako nakon proračuna. To je zbog
toga što do sada nije bilo mogućnosti praćenja utroška
sredstava. Predsjednik otvara raspravu. Tomo Delač- tražim od
Nikoline da detaljno objasni prihode jer nisam prije dobio
materijal, je li Općina stavila u rashode da plaća putne
troškove
djelatnicima
koji
su
stanove
koje
su
dobili
iznajmili, a Općina im plaća putne troškove u Zadar. Vidim da
je proračun isključivo namijenjen za određene dnevnice i
ostalo. Kako ćete objasniti te prihode? Nikolina Benić- plan
je prihode ostvariti od poreza, imovine, zakupa, koncesija i
slično, tu su i upravne i administrativne pristojbe. Čita plan
prihoda.
Tomo
Delačnisam
čuo
lanjski
hvalospjev
o
industrijskoj zoni, vidim da je to mrtvo slovo? Načelnicamolim da ne ponavljate ista pitanja, ako ste dobro slušali sve
je vezano uz strateški i prostorni plan- izmjenu, industrijska
zona treba detaljni plan. Tomo Delač- zar nije Zadarska
županija mijenjala prostorni plan? Načelnica- nije mijenjala
naš, nego svoj. Tanja Rastović: sad mi je malo jasnije ovo oko
udruga, ima puno tih udruga. Načelnica- bili smo na seminaru,
npr. vi ste se kao Udruga
„Una“ javili, ali za više
različitih aktivnosti, pitanje je da li su sve udruge
uskladile statute kod ureda državne uprave, ako nisu, mi im ne
smijemo dati sredstva, bit ćemo kažnjeni.
Anka Šulentić- za
sve za što se prijavljujete morate biti registrirani.
Tanja
Rastović- mi smo za stare i nemoćne te za djecu za područja
koja nemaju predškolski odgoj. Nikolina Benić- Vi ste se
vjerovatno već više puta javljali na natječaje pa znate. Tanja
Rastović– za elektrifikaciju je veliki iznos, 700 tisuća kuna.
Načelnica- UNDP koji je potaknuo je osigurao sredstva u ime
Općine, birao korisnike tako da je prije dva dana došao dopis
za još 2-3 nova korisnika, mi smo vezani za javnu nabavu,
krajnji korisnici su ti ljudi. Veliki je iznos je jer samo
jedan solarni pogon dođe oko 55 tisuća kuna. Tanja Rastovićovi zeleni otoci, vidjela sam ih i prije? Načelnica- nismo ih
izrealizirali, mora biti naše zemljište, bilo je nekih
zapreka, kroz rebalans ćemo ih izbaciti pa prenijeti u iduću
godinu. Tanja Rastović- dokumentacija za nogostupe u Srbu?
Načelnica prošle godine smo kandidirali, ali nismo dobili,
zato
sada
planiramo
Zagrebačku
ulicu.
Tanja
Rastovićprojektna dokuemtacija za nerazvrstane ceste, ne zna se koje
su to? Načelnica- kroz program se one navode poimenično, iako
nisam baš
bila za to, ovisi puno o tome kada ljudi dođu na
teren da li će sve moći biti kako je planirano. Svjetlana
Valjin- npr. sanacija, mali spust kod Zagrebačke ulice. Tanja
Rastović- ta zgrada u Srbu ako se obnovi trebat će i za
održavanje. Načelnica- najbolje kroz Mjesni odbor, nadam se da
će radovi što prije. Tanja Rastović- mislim da bi radovi mogli
početi u drugom mjesecu. Predsjednik zaključuje raspravu i

stavlja na glasovanje prijedlog Proračuna Općine Gračac za
2016. godine s Projekcijama Proračuna Općine Gračac za 20172018. godinu. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1 PROTIV- većinom
glasova (od trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Proračun Općine Gračac za 2016. godinu
te
Projekcije Proračuna Općine Gračac za 2017- 2018. godinu
koji se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/2
Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Općine Gračac za
2016. godinu- načelnica kao predlagatelj:
njome se nalaže
određeno postupanje i meni i svima koji koriste proračunska
sredstva, sad su i naša poduzeća u obvezi da nas izvijeste o
svom poslovanju, a ja ću Vas. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1 PROTIV- većinom glasova (od
trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2016. godinu
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinunačelnica kao predlagatelj obrazlaže: sada smo po preporuci
revizije uvrstili puno detaljnije podatke, s tim da uvijek
ostaje mogućnost za hitne intervencije. Jednu dinamiku smo
uspostavili, drugo će se rješavati na terenu. Svjetlana
Valjin- usklađeno s cjenikom „Gračac čistoće“ te temeljem
novoosnovanih registara groblja, cesta, javnih površina,
slivnika. Načelnica: da istaknemo onaj naš navodni nerad,
utvrdili smo svaku cestu, sve je sada u jednom programu
evidentirano, javne površine i sve potrebno, prije to nije
bilo dostupno, sada je, i ažurira se. Rasprava: Milora
Stanisavljević,
Tomo
Delač,
Tanja
Rastović.
Milorad
Stanisavljevićvezano
za
groblja
popravak
ograde
na
pravoslavnom groblju, ona nije napravljena prošle godine,
mislim da to treba ostaviti u proračunu. Načelnica- „Gračac
čistoća“ je izašla na teren i utvrdila da nije tako veliki
iznos pa im možemo naložiti da to riješe kroz održavanje.
Tanja Rastović: isto je htjela pitati za u Srbu. Svjetlanasad je sve detaljno razrađeno. Tanja Rastović- da mi ne moramo
više organizirati akcije i skupljati ljude, malo se i oni
ljute. Tomo Delač: a što znači da ste napravili popis cesta?
Načelnica- to se katastar nerazvrstanih cesta,
evidencija.
Zaključuje se rasprava. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1 PROTIVvećinom glasova (od trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Program održavanja komunalne infrastrukture

Općine Gračac za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Prijedlog gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
načelnica predlagatelj, objašnjava Svjetlana Valjin: poklapa
se s proračunom, izostavljena je gradnja objekata za odlaganje
otpada jer po novom zakonu se za njih izrađuje zaseban
program, ostalo ste vidjeli. Predsjednik otvara raspravu. Tomo
Delač: zanimljiva stavka, zašto ne biste napravili jednu
tribinu, trebate organizirati skup građana za to. Svjetlana
Valjin- to nije dio ovoga, moje je da obrazložim prijedlog
programa, kada mi netko naredi, onda ću. Načelnica- npr.
prijedlog Proračuna za 2016. godinu je objavljen i na
internetskoj stranici, svi su ga mogli vidjeti, sve je
transparentno. Tanja Rastović- stari stupovi rasvjete se
trebaju izmjestiti, ukloniti, jer su opasni. Svjetlana Valjinto je održavanje postojeće, stare mreže, novo je ono gdje ide
kompletna mreža s petom žicom. Načelnica- tvrtka Pectus je
ustanovila to i proslijeđeno je
županijskim cestama.
Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1 PROTIV- većinom glasova (od
trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Općine Gračac za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/5
Prijedlog
Programa
gradnje
građevina
za
gospodarenje
komunalnim otpadom.Načelnica je predlagatelj. Svjetlana Valjin
objašnjava: Kad se otvori pretovarna stanica sanira se
odlagalište, u fazi smo izrade glavnog projekta, nakon
lokacijske dozvole kreće nabava, ne zna se točno kad će
krenuti izgradnja objekata koje gradi Zadarska županija.
Predsjednik otvara raspravu. Tomo Delač- spominjali ste
izgradnju pretovarne stanice, kako se sada bez izmjene
prostornog plana to može, a ne može industrijska zona.
Svjetlana
ValjinProstorni
plan
Zadarske
županije
to
dozvoljava kao plan višeg reda, a to je u njemu, pošto su te
lokacije njime utvrđene nema zapreke da se dozvole ne donesu,
a poslovna zona nema veze s ovom točkom Tomo Delač: kako nema
kad je u Bruxelles poslana tužba oko te pretovarne stanice.
Predsjednik- nemamo kontakt s njima. Milorad Stanisavljević
moli kratku stanku. Odobrava se stanka od 10 minuta (od 18,
42- 18, 52). Nastavak u 18, 53. Predsjednik zaključuje
raspravu. Pristupa se glasovanju o prijedlogu. Vijećnici
glasuju: 11 ZA, 1 UZDRŽAN- većinom glasova (od trenutno 12
nazočnih vijećnika, vijećnica Milka Cvjetković trenutno nije u
vijećnici) donose

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
Općine Gračac za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik upozorava vijećnika Delača i poziva ga da prekine
s vikanjem i udaranjem šakom o stol.
Ad/6
Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom
vlasništvu- predlagatelj je općinska načelnica: planira se
sredstva
utrošiti
na
sufinanciranje
energetske
obnove
obiteljskih kuća. 150 tisuća kuna je namijenjeno, bilo bi
dobro da se što veći broj kućanstava javi da bi se sredstva
iskoristila u cijelosti. Tanja Rastović- da li da se jave
Općini? Svjetlana Valjin: Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost osigurava 80%, 15% Županija, onda ostalih 5%
Općina. Tko ostvari preko Fonda onda traži od Općine. Stjepan
Knežević- tko izvodi radove? Svjetlana Valjin- to sve ide
preko Fonda, sve će od strane Fonda biti propisano. Tomo
Delač- Čubelić je tražio odobrenje da piše u mojoj grupi s
kojim problemima se susreo, oni su dobili novce za obnovu, ali
rekao je da je to građevinska mafija, da je tu nekakva gospođa
koja se predstavlja. Mirko Pezer- ako izvođač nije kvalitetno
izveo radove ne prolazi nadzor, kao i ako je nezadovoljan
krajnji korisnik, on mora zadovoljiti potrebe onoga tko je
naručio. Vijećnici glasuju: 11 ZA, 1 UZDRŽAN- većinom glasova
(od trenutno 12 nazočnih vijećnika, vijećnica Milka Cvjetković
trenutno nije u vijećnici) donose
Program utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2016. godini
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/7
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito
izgrađene
zgrade
prostoru,
načelnica
je
predlagatelj, Svjetlana Valjin objašnjava. Prijava za raspravu
nema. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1 UZDRŽAN- većinom glasova (od
trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Program utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/8

Prijedlog Programa utroška šumskog doprinosa za 2016. godinu,
načelnica
je
predlagatelj,
Svjetlana
Valjin
objašnjava,
planirno je utrošiti na izgradnju mrtvačnice. Prijava za
raspravu nema. Vijećnici glasuju: 13 ZA- jednoglasno (od
trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Program utroška utroška šumskog doprinosa za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/9
Prijedlog Programa utroška sredstava od zakupa, zakupa za
ribnjake, prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za
promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu. Načelnica je
predlagatelj, Svjetlana Valjin pojašnjava- to je novi program
sukladno
sredstvima
od
uplate
naknade
koja
su
počela
pristizati, nadamo se da će ih biti i više. Prijava za
raspravu nema. Vijećnici glasuju: 13 ZA- jednoglasno (od
trenutno 13 nazočnih vijećnika) donose
Program utroška sredstava od zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske i naknade za promjenu namjene
zemljišta za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/10
Prijedlog
Socijalnog
programa,
predlagatelj
je
općinska
načelnica, Anka Šulentić objašnjava- program- ogrijev, novčane
pomoći za novorođenčadi, pomoć osobama oboljelim od teških
bolesti, Zaklada „Vaša pošta“ jer imamo djecu koja su
štićenici doma. Načelnica- to su djeca s našeg područja
vjerovatno su mnogi, pogotovo iz Srba, čuli za tu situaciju,
sva druga djeca imaju donatore za policu životnog osiguranj,
samo jedna, najmlađa curica nema osiguranu policu, zamolili su
nas da pomognemo za tu curicu za koju nije osiguran donator.
Ja sam išla u posjetu u taj dom, nije bilo lako otići
i
vidjeti kako je njima, ova polica neće se koristiti do njihove
punoljetnosti, dok završe studije, nego ako se ne zaposle, to
su djeca s našeg područja koja nemaju nikog drugoga. Anka
Šulentić- imamo predviđenu i pomoć za troškove stanovanja, to
su komunalne naknade koje nisu iskazane iznosom, ali on je oko
10 tisuća kuna ukupno okvirno. Ako su ljudi bolesni samim time
ne mogu ostvariti pravo na pomoć, ali ako su u pitanju
potrebni lijekovi i pomagala koje im ne priznaje HZZO, onda se
mogu obratiti, a ne samim time što nemaju novca za platiti
neke račune. Molim Vas da i vi svi to objasnite ljudima kome
je to namijenjeno i kako se ostvaruje. U 19, 10 predsjednik
određuje petominutnu stanku, od 19,11 do 19,16 h kada

nastavlja sjednicu. Prijava za raspravu nema. Vijećnici
glasuju:
12
ZAjednoglasno
(od
trenutno
12
nazočnih
vijećnika, vijećnik Tomo Delač je napustio sjednicu) donose
Socijalni program Općine Gračac
za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/11
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu, predlagatelj
općinska načelnica, objašnjava Anka Šulentić- ići će poziv,
sredstva treba dobiti sportska zajednica, a do tada putem
udruga sukladno programima. Ako bi se išlo preko Županijske
sportske zajednice moglo bi se dogoditi da ona ne rasporedi
sredstva udrugama s našeg područja. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici glasuju: 12 ZA- jednoglasno (od trenutno 12 nazočnih
vijećnika, vijećnik Tomo Delač je napustio sjednicu) donose
Program javnih potreba u sportu
Općine Gračac
za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/12
Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
obrazovanju. Načelnica objašnjava kao predlagatelj, vezano je
uz vrtić i malu školu. Prijava za raspravu nema. Vijećnici
glasuju:
12
ZAjednoglasno
(od
trenutno
12
nazočnih
vijećnika) donose
Program javnih potreba
u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/13
Prijedlog
Odluke
o
raspoređivanju
sredstava
političkim
strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe
birača iz Proračuna Općine Gračac u 2016. objašnjava načelnica
kao predlagatelj, isto kao i do sada, prema zakonu i
proračunu. Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju: 12 ZAjednoglasno (od trenutno 12 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i
članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Gračac u 2016. godini
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/14
Izvješće o obavljenoj reviziji za 2014. godinu- načelnica
objašnjava: moramo se na ovome malo zadržati, nekoliko mjeseci
je obavljana ova revizija, neke nepravilnosti na koje su
upozoravali su već smo ispravili,
neke ispravljamo, pozivaju
se i na nalaz iz 2010. jer dio naloga je još od tada ostao
neizvršen, ono što je dano kao nalog kroz mišljenje najbolje
će pojasniti djelatnici. Nikolina Benić: najbitnije je ono što
moramo ispraviti, oni prvo gledaju prijašnji nalaz i da li je
postupljeno po tom prijašnjem nalazu, neke su nepravilnosti
već ispravljene kao npr. izrada proračuna, ostala je npr.
nepravilnost
nisu
evidentirana
dugovanja
za
vijećničke
nakande, naplata prihoda- tu je djelomično postupljeno, neki
postupci još traju, tijekom 2013. upućivane su opomene,
pokrenuti neki ovršni postupci. Nalazi prema kojima nije
postupljeno- vijećničke naknade, popis imovine i obveza,
neusklađenost podataka glavne i pomoćnih knjiga, stvorile su
se velike razlike u višegodišnjem periodu, krenuli smo s
usklađivanjem analitike i sintetike, potraživanja nije u redu
prikazivati kao potencijalnu imovinu ako sve to nije naplativo
zbog npr. zastare. Predsjednik otvara raspravu: Mirko Pezerako netko nije plaćao prije tri godine, a ne plaća ni dan
danas može se teretiti pravno, moje je mišljenje. Drugo je
onaj koji nema. Načelnica: revizija je naložila da treba
otpisati ono što nije usklađeno i što se ne može naplatiti,
nakon što to raščistimo moramo krenuti s prisilnom naplatom za
ono što nije zastarjelo, više ne smijemo dozvoliti zastare.
Anka Šulentić- kako god se donese odluka o otpisu, tako je
nama je u obvezi ići nakon toga u prisilnu naplatu. Ako
nekome otpisujemo možda nije pravda prema onima koji su
platili, ali mora se jednom napraviti rez. To je sad nešto
drugo. Svakome će se pokušati naplatiti prisilno. Svjetlana
Valjin: u tome što se otpisuje ima i ogromnih objekata tvrtki
koje su propadale i nikada ih nećemo moći naplatiti, u tom
masi ona čine većinu. Ljudi su uglavnom morali platiti zbog
darovnica, imamo dio nepostojećih obveznika jer na početku
nismo imali pristup zemljišnim knjigama i katastru. I u
greškama je suma novca, ali moramo to raščistiti jednom
zauvijek. Vijećnici glasuju: 12 ZA- jednoglasno (od trenutno
12 nazočnih vijećnika) donose
Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
financijskih izvještaja i poslovanja
Općine Gračac za 2014. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/15

Prijedlog Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevinanačelnica kao predlagatelj: isto prema nalogu revizije, mi do
sada to nismo uspjeli bivša tvrtka je propala, osnovana je
nova i moramo im prenijeti. Vodovod nije presretan zbog ove
odluke, naša najveća vodovodna građevina je u drugoj općini i
županiji, lako za ove unutar naše općine i županije. Moramo im
pomoći pri registru i pomoći pri popisu tih građevina i
cijevi. Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju: 12 ZAjednoglasno (od trenutno 12 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o prijenosu komunalnih vodnih građevina
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/16
Prijedlog odluke o otpisu zbog neusklađenosti, predlagatelj
načelnica, objašnjava Nikolina Benić:
krenuli smo s tim
usklađivanjima, npr. imali smo 2 milijuna udjela u dionicama
za bivše Komunalno d. o. o. koje je bilo u stečaju i
likvidirano je. Osnovali smo Gračac čistoću i Gračac vodovod.
To moramo uskladiti. To su isključivo razlike između analitike
i sintetike. Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju: 12
ZA- jednoglasno (od trenutno 12 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o otpisu zbog neusklađenosti
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/17
Prijedlog
Odluke
o
otpisu
zastarjelih
potraživanja,
predlagatelj načelnica, objašnjava Irinej Biletić- kao što je
rečeno, velik dio su ti veliki dužnici to je sve već
zastarjelo i dužni smo otpisati, to moramo napraviti da bismo
onda išli u prisilnu naplatu, tu imamo podjelu po pojedinim
vrstama naknada odnosno potraživanja. Prijava za raspravu
nema. Vijećnici glasuju: 12 ZA- jednoglasno (od trenutno 12
nazočnih vijećnika) donose
Odluku o otpisu zastarjelih potraživanja
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/18
Prijedlog
Odluke
o
sufinanciranju
projekta
Centra
za
gospodarenje otpadom. Načelnica objašnjava:
90% iz fondova
EU, 10% lokalna samouprava uključujući i Ličko senjsku
županiju. Naša je obveza, do sada smo izdržali bez kredita,
nadam se da ćemo i dalje, najveći iznosi bit će nam u 2016. i
2017. godini. U materijalima je sve dano. Predsjednik otvara
raspravu. Mirko Pezer: to je regionalni centar, da li će na
našu pretovarnu odlagati i drugi. Načelnica- to je samo

pretovarna za nas iz kamiona u kamion, u Biljanima je
centralno. Pezer: Da li ćemo mi naplaćivati ako netko drugi
bude kod nas pretovarao?. Načelnica- vjerovatno će taj netko
morati plaćati preuzimanje otpada, cilj je ubuduće da ako
jedno komunalno poduzeće mora preuzimati nečiji otpad da ga i
kupi. Mirko Pezer- zašto mi njima ne bismo fakturirali
pretovaranje. Predsjednik Šišić- ako mi budemo pretovarna
stanica za Udbinu ili Lovinac naša tvrtka će onda to dovoziti
i naplaćivati im. Načelnica- nije to mali iznos, neki su
kolege načelnici tražili da imamo i udio u toj firmi. Mirko
Pezer: mi ćemo morati odabrati koncesionara koji će dovoziti
to smeće. Načelnica- vrlo vjerovatno da neki susjedi neće biti
opremljeni i neće moći to bez nas. Tanja Rastović- da li će to
i dalje biti mješoviti otpad. Svjetlana Valjin- ne, morat će
biti sortiran. Tanja Rastović- morat će tu onda biti i
ulaganja. Vijećnici glasuju: 12 ZA- jednoglasno (od trenutno
12 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o sufinanciranju
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik određuje stanku od 19,50 do 20,20 sati, kada se
nastavlja s radom.
Ad/19
Imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac. Komisija
za izbor i imenovanja po raspisanom natječaju provela je
postupak otvaranja prijava i utvrđivanja prijedloga. Ivana
Tomić kao predsjednica Komisije iznosi da su po raspisanom
natječaju zaprimljene tri omotnice, jedna pravodobno, dvije
nepravodobno. Kada je otvorena pravodobno dostavljena omotnica
utvrđeno je da ista sadrži potpunu prijavu koju je podnio
Božidar Drobac iz Zadra, profesor povijesti i pedagogije,
sadašnji ravnatelj.
Dvije nepravodobne omotnice dostavila je
Soka Stanisavljević iz Gračaca (prijava i nadopuna), no ista
nije razmatrana sukladno natječaju kojim je propisano da se
nepravodobne i nepotpune prijave neće razmatrati. Predlaže se
da
se
Božidar
Drobac
ponovno
imenuje
za
ravnatelja.
Predsjednik otvara raspravu. Jasna Končarević: meni je to
drago s obzirom na njihove aktivnosti i kako znam one koji
rade u knjižnici, g. Drobac ima veliku volju i želju
unaprijediti taj rad, mislim da je prava osoba na pravom
mjestu, rad je za pohvalu. Jedino je prostor malen i
neprikladan.
Robert
Jukopotaknut
ranijim
izborom
u
prethodnom mandatu, bilo je više kandidata, ono što smo mi
predložili da bude jedan od kandidata iz Gračaca, sami putni
troškovi iznosili su nekih 30 tisuća kuna, iako ne poznam niti
jednoga kandidata, pitam se koliko općinu košta razlika putnog
troška kandidata iz drugog mjesta. Ivica Miletić- slično
pitanje kao i kolega, ne poznam čovjeka. Kako on radi, da li
ugovor o djelu ili što? Načelnica: radno vrijeme, Bojana

Fumić: mandat je četiri godine. Robert Juko i Ivica Miletić
smatraju da je bio politički izabran. Bojana Fumić- bio je
jedini kandidat prošli put. Robert Juko: onda je prije kad je
imenovan za v. d.-a bilo više kandidata pa je izabran on.
Ivana Tomić čita koji su bili uvjeti natječaja. Predsjednik
daje na glasovanje prijedlog Komisije za izbor i imenovanja da
se ravnateljem imenuje Božidar Drobac. Vijećnici glasuju: 3
ZA, 2 PROTIV, 7 uzdržanih (od ukupno 12 nazočnih vijećnika.
Prijedlog nije usvojen. Bojana Fumić navodi da je potrebno
natječaj poništiti, budući da niti jedan kandidat nije izabran
te isto objaviti, ističe rok za obavještavanje o ishodu
natječaja. Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog
natječaja morat će se imenovati vršitelj dužnosti, no trebalo
bi razgovarati s osobom koju bi se imenovalo da li bi to
prihvatila, mandat ravnatelju traje do 21. 12. 2015. Mirko
Pezer predlaže da se npr. kao v. d. imenuje g. Drobac pa da mu
se da rok da se izjasni da li bi prihvatio biti v. d.
Vijećnica Ivana Tomić predlaže da se za sada donese Odluka o
poništenju objavljenog natječaja jer niti jedan kandidat nije
izabran. Vijećnici s 10 ZA, 2 protiv- većinom glasova (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika) donose
Odluku o poništenju natječaja
za ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/20
Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području
Općine Gračac, predlagatelj je načelnica, objašnjava Bojana
Fumić- novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, onaj dio
uređenja obavljanja djelatnosti, osobito u pogledu radnog
vremena, koji je dan u nadležnost predstavničkom tijelu
obuhvaćen je ovim prijedlogom. On je podjednak dosadašnjoj
odluci, vrlo liberalan za ugostitelje, uz moguća privremena
ograničenja u slučajevima počinjenja prekršaja. Ishodovana je
potrebna suglasnost Turističkog vijeća Turističke zajednice
Zadarske županije. Prijava za raspravu nema. Vijećnici
glasuju:
12
ZAjednoglasno
(od
trenutno
12
nazočnih
vijećnika) donose
O D L U K U
o ugostiteljskoj djelatnosti na području
Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Predsjednik zaključuje sjednicu u 20, 39.
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