REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/15-01/7
URBROJ: 2198/31-02-15-2
U Gračacu, 15. prosinca 2015. g.
Z A P I S N I K
s 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 15.
prosinca 2015. godine s početkom u 16,00 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 (otišao tijekom 3. točke dnevnog
reda), Mirko Pezer, Nebojša Rađenović, Milka Cvjetković,
Milorad Stanisavljević, Tomo Delač, Jasna Končarević, Ivana
Tomić i Tanja Rastović.
Nenazočni su vijećnici: Katarina Pleša Jakovljević, Đorđe
Terzić, Tanja Jović.
Na početku sjednice nazočno je 14 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.

Predsjednik otvara aktualni sat u 16,09:
Jasna Končarević: istaknula bi problem stanara u svojoj
zgradi,
imaju veliko parkiralište ispred zgrade nasuto
šljunkom,
to
je
jedina
zgrada
koja
nema
asfaltirano
parkiralište.
Trebalo
bi
srediti
odvodnju
i
napraviti
parkiralište barem 15 puta 10, i ako se može rasvjetni stup.
Stvori se do 10 cm vode, ne može se ulaziti, kao niti zbog
mraka, ako to može to ući u razmatranje, bili bi zadovoljni.
Tomo Delač: prvo pitanje, zatražio i službeno, traži da
ovo pitanje uđe u aktualni sat, pročelnica je dala potvrdu
tvrtki iz Zadra Vigens d.o.o da je u mirnom posjedu u 2889
hektara, htio bi da dobijemo svi to na uvid kao vijećnici,
zašto mi nismo znali za takvo nešto, ja osobno sam upoznao
osobu u Ministarstvu zaduženo za to, imali smo radni sastanak,
OPG-ovci naše općine potpisali su da ta firma to ne koristi,
neka se detaljno kaže tko i zašto i po čijoj naredbi jer je

direktorica te firme visoko u HDZ. Drugo: tko je ove godine
zadužen za čišćenje snijega, Miroslavu Radakoviću nije se dva
dana čistio snijeg u Bruvnu, nije se nigdje moglo.
Nebojša Rađenović: što je potrebno od papira za obnovu
fasada za ovih 5% što se sufinancira od Općine?
Načelnica- što se tiče parkinga, budući da je „Gračac
čistoća“ zadužena za nerazvrstane ceste, možemo vidjeti da se
nešto odradi barem s valjkom. Zamjenik Jurić je čuo za
rasvjetu, naredna dva tjedna bit će na terenu ekipa pa neka
vide mogućnosti. Što se tiče potvrde za zemljište to će
objasniti
Jedinstveni
upravni
odjel.
Čišćenje
snijegazadužena je „Gračac čistoća“ i podizvođači Radaković i Ceste
Zadarske županije, ugovor još traje, ne znam da li im je itko
iz Bruvna prijavio to, trenutno nemam tu informaciju. Što se
tiče obnove fasade postoji procedura kako se dobiva od Fonda,
oni koji dobiju od Fonda oni će onda moći tražiti od Zadarske
županije i od Općine- slijedom te dokumentacije. Tadija Šišić:
ide natječaj Fonda, za ovu godinu su bili uvjeti vlasništvo,
legalnost i prebivalište, kado Fond odobri certifikatoru s
računom se kandidira na županiju odnosno općinu. Treba
pratiti, možda budu neka nova pravila. Tomo Delač- replika
načelnici, na jedno pitanje sam dobio odgovor, možete li nam
odgovoriti o čemu se radi. Pročelnica Anka Šulentić- na
temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu čl. 48. zemljište
mogu dobiti poljoprivrednici koji su koristili poljoprivredno
zemljište i imali ugovor, kao i oni koji su koristili, ali bez
ugovora u mirnom posjedu. S obzirom da mi nemamo program niti
evidenciju koje je to državno zemljište, način na koji to
utvrditi je, prema uputi Agencije za poljoprivredno zemljište
bio
da
oni
daju
izjave
pod
kaznenom
i
materijalnom
dogovornošću od kada su u mirnom posjedu. Neki ljudi iz Mazina
nisu dali takve izjave. Vigens d.o.o. je dao. Zahtjeve su
podnijeli: Eko zrmanja, Đura Đordić, OPG Ivica Čubelić, MDMS
d.o.o., Slobodan Vučković,
Milenko Dukić, OPG Krešimir
Knežević, Vigens d.o.o. Datum podnošenja tih zahtjeva je do 5.
12. 2015. Ugovor plaćaju od kad su izjavili da su imali u
mirnom posjedu, a plaćaju duplo prema odluci Vlade. Knežević i
Đordić potpisali su
ugovore, uprihodovali smo već 75 tisuća
kuna do sada. Država je određenima dodijelila i bez znanja
općine i natječaja, limita nema koliko će dobiti, ono što se
preklapa će morati biti izbačeno. Da li Vi smatrate da općina
ne treba uprihodovati? Država je malo pogriješila jer je dala
direktno npr. Belju, ljudima iz Splita, Drniša, a na podruju
naše Općine. Ovo je najduže do 5 godina odnosno do
raspisivanja natječaja. Vigens je još 2013. podnio zahtjev,
kao i g. Čubelić, država još nije raspisala natječaj. Da li
mislite da ne treba omogućiti prihode. slažem se da domaći
ljudi trebaju imaju prednost, ali nekima je država diretkrno
dala kao stočarima. Tomo Delač- Udbina je imala radni

sastanak, nakon toga je načelnik pozvao OPG-ovce na večeru,
dali su prednost isključivo svojim OPG-ovcima. Anka ŠulentićUdbina otprije ima program i država se uknjižila na više, mi
za jedan dio još ne znamo jer se nisu uknjižili. A gosp.
Čubelić je prije dva dana bio kod mene, dobio potvrdu,
ne
znam čemu mu treba posrednik, pitajte ih otkada su dali izjavu
da koriste zemljište. Milorad Stanisavljević: u vezi čišćenja
snijega kod Radakovića- ne poznaju ljudi iz Zadra teren, to je
put preko ledine, mi smo im na vrijeme rekli da obilježe
štapovima ili nekako. Mora se zvati mještane da izađu i
obilježe odnosno pokažu gdje je što. Načelnica- 50 štapova je
preuzeto, Čistoća je obilježila puteve. Stjepan Kneževićjedan dan sam išao i obišao ceste na području Rudopolja
Bruvanjskog, svi su rekli da će obilježiti, Čistoća je išla na
teren gledati gdje su propusti, a ljudima je teško obilježiti,
pošto imate utjecaj na njih možda bi ih trebali upoznati s
time i utjecati na njih da obilježe.
Aktualni sat završen je u 16,33 h.
Predsjednik predlaže
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015.
godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2015. g.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
i religiji za 2015. g
4. Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Gračac
za 2015. godinu
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu
za 2015.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015.
godinu
8. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području Općine Gračac u 2015. godini
9. Prijedlog Izmjene i dopune programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2015.
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog
doprinosa za 2015.
11. 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 2015. godinu
12. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u
vlasništvu Općine Gračac
13. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini
u vlasništvu Općine Gračac
14. Prijedlog
odluke
o
imenovanju
vršitelja
dužnosti
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac
Prijedloga izmjena i dopuna nema, vijećnici s 14 ZAjednoglasno (od 14 trenutno nazočnih) usvajaju dnevni red koji
glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015.
godinu
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2015. g.
3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i
religiji za 2015. g
4. Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Gračac za
2015. godinu
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za
2015.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu
8. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Gračac u 2015. godini
9. Prijedlog Izmjene i dopune programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015.
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa
za 2015.
11. 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 2015. godinu
12. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na zemljištu u
vlasništvu Općine Gračac
13. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na nekretnini u
vlasništvu Općine Gračac
14. Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac

Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda predsjednik pita
vijećnike ima li primjedbi na zapisnik s prethodne 19.
sjednice. Tomo Delač- prigovara da je Bojana Fumić u zapisniku
ispustila i njegovo osobno vrijeđanje predsjednika Vijeća i
predsjednikovo njega, to nije korektno. Predsjednik Šišić
navodi da je nekoliko puta vijećnike molio da ne vrijeđaju.
Smatra da nam takvo što nije na ponos, nikome od nas, smatrao
je i ima pravo kao predsjednik odrediti da neke izjave ne bi

trebale ući u zapisnik jer daju ružnu sliku i o Vijeću i o
vijećnicima. Vijećnici glasuju, 1 vijećnik podržava primjedbu,
a 13 vijećnika ne, odnosno usvaja zapisnik bez izmjena (od
ukupno 14 nazočnih vijećnika).
Ad/1
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu:
načelnica kao predlagatelj objašnjava. Radi uravnoteženja
proračuna ovo je drugi rebalans u ovoj godini, tu je npr.
ruralna elektrifikacija zbog koje je potrebno raspisati nabavu
još u ovog godini te određeni kapitalni prihodi koji nisu bili
u planu. Prije sjednice došao je poziv i za 18. kućanstvo za
ruralnu elektrifikaciju, znači 18 kućanstava treba biti u 4-5
naselja riješeno putem solarnih panela. Drugi dio je ono što
nije završeno proteklih godina, kao npr. zgrada koja se ne
može završiti bez kanalizacije, potpisali smo ugovor s
Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje da to
financiraju. Energetski pregled javne rasvjete i zgrada
Općine, stvorila se prilika da se napravi dokumentacija, da se
nagodinu možemo javiti za rekonstrukciju, izgradnja mrvačnice
za iduću godinu, ove godine projektna dokumetnacija, sve
ostalo se u našem poslovanju uglavnom smanjivalo. Predsjednik
otvara raspravu. Jasna Končarević- javna potrebe u školstvu
predškolstvu, željela bi da se više tehnički napreduje, može
li se što za školu izdvojiti? Načelnica- nedavno je dano školi
za nabavku računala. Tomo Delač: zanima ga zar nije bilo
normalno da se prije ide s rebalansom pa onda s proračunom.
Načelnica- prošle godine imali smo zajedno, bilo je 30 točaka.
Načelnica- proračun se morao preložiti, rebalans je nešto što
se može mijenjati iz dana u dan. Milorad Stanisavljević- u
vezi elektrifikacije, kolike su šanse da se to dobije, koliko
zna nije predano u Fond? Svjetlana Valjin- tu nema roka niti
natječaja. Načelnica: to je već odobreno preko UNDP-a, mi
imamo
pravo
na
sufinanciranje
preko
80%.
Predsjednik
zaključuje raspravu. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 2 uzdržanavećinom glasova (od ukupno 14 nazočnih vijećnika) donose
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/2
Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2015.
godinu. Predsjednik podsjeća da je sad niz točaka koje slijede
vezan uz rebalans, moli konkretna pitanja. Načelnica- iznos se
mijenja prema rebalansu, i ima jedna izmjena u vezi plaćanja
predujmom. Rasprava: nema prijava.
Vijećnici glasuju: 13 ZA,
1 uzdržan- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih vijećnika)
donose
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju

Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/3
Izmjena programa javnih potreba u kulturi i religiji.
Načelnica- nova stavka je npr. Sajam Božić u Gračacu. Berislav
Crepulja odlazi u 16, 50. Načelnica- sajam jeseni, trošak
Općine je bio samo oglašavanje, a ostalo je osigurala agencija
iz Zadra i drugi pa su se prenamijenila sredstva za božićni
sajam, sudjeluju udruge, knjižnica, škola, vrtić. Sva djeca će
imati
priliku
dobiti
darove.
Ima
zamolbu
pravoslavnog
svećenika za projekt, tu stavku se malo povećalo. T. Delač:
ako može
malo više oko tog sajma oko donacije, ima polemike
neki se bune zašto neki da, neki ne. Načelnica- djeca do 4
razreda će dobiti darove. Za djecu koja idu u vrtić,
predškolu i 1-4. razred dobili smo podatke od vrtića i škole,
za ostalu djecu koja ne idu odbili su i matični ured i
policija dati nam podatke, pa smo preko društvenih mreža
oglasili neka se roditelji jave, na koji način nam se i javilo
preko 90 djece. Oni rođeni 2015. godine su još bebe, u dvorani
će biti gužva, preko 300 djece. Novorođenčad je dobila po 1000
kuna nakon rođenja, nismo ih uvrstili jer su dobili od Općine
Gračac, što je daleko više od ovih paketića. Paketića ima
dovoljno. T. Delač- donacija pravoslavnoj crkvi, što je to?
Načelnica- crkva u Bruvnu, sredstva se ostvaruju i preko
Ministarstva kulture temeljem projekta, ovo je sufinanciranje
1. faze obnove. Predsjednik zaključuje raspravu. Vijećnici
glasuju te s 12 ZA- jednoglasno (od 12 trenutno nazočnih,
Milorad Stanisavljević trenutno nije u vijećnici), donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/4
Izmjene Socijalnog programa. Anka Šulentić- tu je određeno
smanjenje, imali smo za naknade građanima ukupno planirano 45
tisuća kuna, sada je smanjeno na 42 tisuće, novorođenčad
povećana, pogrebnih troškova nije bilo, pomoć za teške bolesti
je smanjena, najveće smanjenje je korisnicima zajamčene pomoći
jer je Centar za socijanu skrb izvidima na terenu utvrdio da
je manje korisnika. Tekuće donacije udrugama u novcu: mobilni
tim povećano za 10 tisuća kuna za popravak vozila zbog kvara
koji se dogodio. T. Delač: budući da ste sami rekli da ste
smanjili, koliko ste smanjili svoja osobna primanja jer ste
smanjili 100 i nešto tisuća socijalno. Načelnica- nismo mi
smanjili, manje ih je prema rješenjima Centra za socijalnu
skrb. T. Delač- hoćemo li moći dobiti taj popis? Načelnica- to
rješava Centar. Tanja Rastović- to je nadležnost Centra za
socijalnu skrb. Tomo Delač: za taj dio jednokratne potpore,

ljudi se žale da je netko dobio, netko nije. A. Šulentić- samo
tisuća kuna je ostvarena, tako da nema nagađanja tko je dobio,
tko nije. V. Kupčak- imali smo oboljele od teških bolesti. T.
Delač- Udruga Una u što troši? Načelnica- program javnih
radova, kao i sve udruge. Tanja Rastović- 3 smo dobili od ovih
10 planiranih. Za pomoć u kući 15 osoba smo zaposlili, rade po
selima, prvi put i muškarce pa sam smo uspjeli korisnicima
osigurati i cijepanje drva. 12. siječnja završavaju javni
radovi. T. Delač- kolika im je plaća? Tanja Rastović: oko 2400
kuna, minimalac, 6 mjeseci. To je zaista jedna velika pomoć i
stanovništvu
i
onima
koji
rade,
netko
nije
imao
ni
zdravstveno, a ljudima na terenu je time osigurana velika
pomoć. HZZ daje za plaće novce koje moramo isplatiti i poslati
dokaze tromjesečno da smo ih isplatili, Općina nam sufinancira
ostale troškve alata, knjigovođe i slično. Načelnica- ovjera
bankovne zadužnice za projekt npr. i slično. Ivana Tomić- u
Gračacu je 22 ljudi uključeno, ali tek svake druge godine
možemo koristiti sredstva. Vijećnici glasuju te s 12 ZAjednoglasno (od 12 trenutno nazočnih, Milorad Stanisavljević
trenutno nije u vijećnici), donose
Izmjene i dopune
Socijalnog programa Općine Gračac za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/5
Anka Šulentić objašnjava izmjene programa javnih potraba u
sportu. NK Velebit je ostao na istom, Taekwondo smanjen jer
jednim dijelom ne radi više. Isto tako Marijan Matijević
trenutno ne radi. ŠRD Pastrva isto, ostalim udrugama po
zahtjevima smanjeno na 0, za sportske manifestacije ostalo
isto, ukupno 140 tisuća kuna. Tomo Delač: budući da sam u
kampanji uvijek bio glasan glede sporta pitaju ljudi i danas
za NK Velebit, ne vide velikog pomaka u nogometu, može li se
dobiti izvješće u što oni troše te novce, možemo li mi kao
vijećnici to dobiti. Što se tiče Teakwondo kluba htio bi da
kažete
kome
se
daje
ovih
5
tisuća
kuna,
sportske
manifestacije- tko je dobio? Načelnica: zajedno bili najveći
kritičari NK Velebita prije tri godine, kad vidite da je netko
s 370 pao na 120 već je pomak, kad vidite da je 40 djece više
upisano, treneri koji su prije radili uz naknade, sada rade
sve moguće da zadrže djecu, veterani sami održavaju teren,
izvješće nije tajna neće biti tajna niti od trgovačkih
društava,
tako
smo
predvidjeli
Odlukom
o
izvršavanju
proračuna. Izvješće NK primamo dva puta godišnje. Taekwondo
klub je ova sredstva ostvario još početkom godine kada su još
nešto radili, javila se jedna djevojka za trenericu, ali nisu
još održali skupštinu. Sportske manifestacije- vama možda ne,
ali nama je značajno što
se Memorijalni turnir Mario
Majstorović održava svake godine već 16 godina, uglavnom uz

pomoć Udruge Kraljica Katarina. Tu je kros za Dan općine itd.
Stjepan Knežević- vezano uz taekwondo, žalosno je što su
otišli jedini koji su donijeli medalje Gračacu, i iz Zagreba i
šire. Tanja Rastović- ovdje su sportske udruge, što je s
ostalim udrugama, hoće li se moći javiti? Anka Šulentić- ovo
je program ove godine, oni će se moći javiti prema pravilniku
u 2016. godini, bit će javni poziv. Načelnica- moći se se
udružiti u sportsku zajednicu. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 1
uzdržan- većinom glasova (od ukupno 13 nazočnih vijećnika)
donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/6
Izmjena programa gradnje 2015. g, objašnjava Svjetlana Valjin:
najviše
promjena
zbog
ruralne
elektrifikacije,
zatim
modernizacija Kozarčeve ceste, dio obnove infrastrukture,
sanacija odlagališta Stražbenica, izrada glavnog i idejnog
projekta, sanacija vrtića bila je gotova do 31. ožujka, moraju
se vidjeti sredstva, izgradnja spremišta za pelete si novi
radovi neovisno o sanaciji same zgrade. Rasprava: nema
prijava. Vijećnici glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13
trenutno nazočnih), donose
Izmjene i dopune
PROGRAMA gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/7
Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2015. g,
objašnjava
Svjetlana
Valjin:
povećano
održavane
javnih
površina, zimska služba, nadamo se da će biti bolja, ti se
radovi stvarno odrađuju većinom putem Čistoće. Tanja Rastović:
samo bi rekla sve se to radi, ali jako je malo, trebalo bi
poboljšati i za te puteve, čini mi se da je ove godine sve
nešto zapelo, malo su javni radovi tu pripomogli. Načelnicaja znam uvijek ima primjedba na Čistoću, DVD će prati ceste,
možda je dobro da nas je i revizija upozorila da program
napravimo detaljnije, to se i vidi sada, ali je tako puno
lakše, sad smo sve izmjerili i detaljnije ćemo im moći
nalagati što točno da održavaju. Najbolje bi bilo da se nađete
s njima i direktno da se date primjedbe. Tanja Rastović- nije
ni logično da oni ne budu ovdje. Načelnica- pozivani su.
Svjetlana Valjin- primjetili smo da su pomalo izgubili konce,
sad će biti pojačan nadzor što se radi odnosno što se ne radi,
a trebalo se raditi. Tomo Delač: molim javno da se sredi put

od Zorana Ćuka do mene, devastirale su ga Hrvatske šume, drugi
put prema Miljušima, treći prema Tomingaju- Đoko Došen, Jovica
Ilić iz Mazina. Drago mi je da je načelnica rekla Habi da će
mu
asfaltirati put da mene skine s leđa. Načelnica- ja ne
znam za to. Delač- kad će se to moći? Načelnica- rješavamo i
nešto smo i riješili, Ciganoviće Srb, Hrvaske mladeži,
Potkokirnu. Ima puno raznih cesta, neke smo već radili, za
Miljuše i Popinu 37 tisuća akuna. To iza Vašeg restorana već
smo dva puta nasipali, trebaju se i oni nama javiti da mi
imamo
u
evidenciji,
komunalni
redar
poslika,
stvori
dokumentaciju, a ne na takav način od usta do usta. Delač:
Božo Miljuš je devet puta morao dolaziti kod Vas da riješi
problem. Načelnica: on je u toku riješavanja dolazio da
zajedno riješimo krivinu, ne onako kako ste Vi shvatili, samo
u jednom danu je bio 4 puta, mi smo betonirali tu krivinu da
se to ne bi više događalo. T. Delač- nije Jurić htio preko
mosta već mu je morao Kesić voziti materijal. Načelnica- g.
Miljuš je bio sretan jer je nakon toliko godina riješio
problem. Predsjednik- ne možemo svima odjednom, trebalo bi 10
proračuna, sve će nekad doći na red, u okviru sredstava
napravilo se koliko se moglo. Vijećnici glasuju: 11 ZA, 2
PROTIV- većinom glasova (od ukupno 13 nazočnih vijećnika)
donose
Izmjene i dopune
PROGRAMA održavanja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/8
Izmjena programa od prodaje kuća i stanova. Svjetlana Valjinprema onome što je realizirano do sada, više toga do kraja
godine vjerovatno neće biti. Rasprava: nema prijava. Vijećnici
glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13 trenutno nazočnih),
donose
Izmjene i dopune Programa
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/9
Izmjene
i
dopune
sredstava
od
naknade
za
zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada, objašnjava Svjetlana Valjin:
nešto malo se povisilo obzirom na prihode, a uz propisanu
namjenunpr.
izmjene prostornog plana.
Rasprava: nema

prijava. Vijećnici glasuju te s 13 ZAtrenutno nazočnih), donose

jednoglasno (od 13

Izmjene i dopune Programa
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/10
Šumski doprinos, izmjene objašnjava Svjetlana Valjin. T.
Delač: možete li
malo pojasniti, higijeničarska služba, što
je radila, jesu li to psi lutalice, hoće li se to riješiti sa
psima lutalicama. Načelnica- već je puno utrošeno a ima stalni
dolazak novih. Svjetlana Valjin- državna je cesta, puno
prolaznika ostavlja pse, stalno se razmnožavaju. Načelnicanovinar „Narodnog lista“ našao je tri štenca, ni udruga koja
ih zbrinjava nije više mogla pomoći. Tanja Rastović- pohvala
djevojkama iz Udruge „Četiri šape“ koje se time bave.
Vijećnici glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13 trenutno
nazočnih), donose
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/11
Prijedlog programa utroška sredstva od zakupa, prenamjene
poljoprivrednog zemljišta, objašnjava načelnica: sredstva koja
smo uprihodovali moraju se namjenski utrošiti, jedan dio smo
utrošili
na
izmjeru
sustav
GIS,
zatim
na
siranu,
revitalizaciju šljive- većina radionica i terenski obilasci u
Srbu, nadamo se da ćemo raspisati i natječaj za dodjelu
sredstava
za
poticanje
poljoprivrede.
Svjetlana
Valjinsredstva od prenamjene dobivaju se jer s ozakonjenjem zgrade
mijenja se namjena poljoprivrednog zemljišta na što se plaća
naknada. Predsjednik otvara raspravu. T. Delač: možete li nam
malo više ipak o sirani. Načelnica- zadnji put smo govorili,
ali ste napustili sjednicu, niste čuli, utvrđeno je da projekt
nije završen iako je puno sredstva uloženo. Naloženo nam je da
napravimo plan završetka plan upravljanja, morali smo se
očitovati. Naručili smo plan završetka sirane jer drugačije ne
možemo, mora se odrediti tko je zadužen za taj objekt. Delačtko ima ključ, neka oprema je navodno nestala. Načelnica- g.
Jelača i mi imamo ključeve, objekt je od 1. Maja. Delač- ako
više vlasnika ima ključ ne zna se tko vodi brigu o tome.
Načelnica- vraitli smo sredstva pa nemamo obvezu sa zadrugom
Kokirna, tvrtka koja nam radi projekt će nam sugerirati kako i
tko bi bilo najbolje da se njome bavi, mislim da će nam
sugerirati da mi sami ne upravljamo tim objektom. 1. Maj. je
vlasnik objekta, oprema je naše vlasništvo, unutra je sve

naše. Delač- kada se može očekivati? Načelnica: građevinske
aktvnosti negdje do 6 mjeseca, nadam se do idućeg Božića prvi
sir. Vijećnici glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13 trenutno
nazočnih), donose
PROGRAM
korištenja sredstava od prodaje zakupa, zakupa za ribnjake,
prodaje i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta i
naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/12
Odluka o osnivanju prava građenja za pretovarnu stanicu
Gračac.
Načelnicatvrtka
koja
će
graditi
treba
našu
suglasnost za gradnju, imate u dopisu sve obrazloženo,
prijedog naše odluke. T. Delač: malo bi više oko te teme, tko
je vlasnik tog zemljišta. Načelnica- općina Gračac. Delačneka o tome državne insitucije odluče,
masno smo platili i
sada sam protiv toga nije prikladna lokacija od toliko velike
općine da je morala biti uz samu cestu, protiv sam, da li
građani mogu organizirati referendum protiv toga? Načelnicane možete samo tako. Predsjednik: postoji zakon koji određuje
imate li ili nemate pravo. Vijećnici glasuju, s 10 ZA, 2
PROTIV, 1 uzdržan(od 13 trenutno nazočnih), donose
O D L U K U
o osnivanju prava građenja na zemljištu
u vlasništvu Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/13
Pravo građenja Mazin- projekt Mazin. Načelnica- rekla sam da
se u materijalima pošalje zahtjev Zadarske županije da se vidi
o čemu se radi, to se provlači kroz proračun, Zadarska
županija je spremna za predaju glavnog projekta, to je jedan
projekt koji će bit skoro 5 miliijuna kuna vrijedan, riješili
smo imovinsko pravne odnose i mi kao partneri trebamo im dati
pravo građenja. Predsjednik otvara raspravu. T. Delač: treba
malo više objasniti. Načelnica- mi i županija smo tu, tko će
upravljati samim objektom, da li Natura jadera ili neka druga
ustanova, to ćemo vidjeti. Tu će biti centar za adrenalinski
turizam, lovci, biciklisti, mislim da je cilj povećati
smješajne kapacitete okolnih mjesta. To se planira kao centar,
ali ne u tom smislu da oni daju smještaj. Centar treba za
provedbu aktivnosti te kao servisni centar. Tanja Rastović- a
i poljoprivrednicima će pomoći prodati proizvode. Vijećnici
glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13 trenutno nazočnih),
donose
O D L U K U

o osnivanju prava građenja na nekretnini
u vlasništvu Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/14
Prijedlog
za
imenovanje
vršitelja
dužnosti
ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac. Jasna Končarević: kao što sam i
prošli put iznosila aktivnosti Božidara Drobca, žao mi je što
vijećnici to nisu prepoznali, digao je kulturu ovdje na noge,
žao mi je da se dogodilo što se dogodilo, poništen je
natječaj, predlažem Božidar Drobac bude v. d. ravnatelja.
Načelnica- na ovaj prijedlog se nadovezujem, ustanova ne smije
stati raditi, sama knjižnica funkcionira i mora tako biti dok
se ne raspiše drugi natječaj i završi postupak, molim da
razmislite da se g. Drobac imenuje. Predsjednik otvara
raspravu. T. Delač: zanima me malo više, zašto nije bio
izabran na natječaju, ima li još drugih osoba. Tanja Rastović:
bile su dvije prijave, jedna njegova i jedna od gospođe izvan
roka, mi smo predložili g. Drobca no prijedlog nije prošao, on
već 9 godina obnaša tu funkciju. T. Delač- zar nema Gračac
nekog mladog. Tanja Rastović- nema s potrebnim iskustvom.
Slažem se da bi on bio najkompetentniji dok se ne izabere
ravnatelj. Vijećnici glasuju te s 13 ZA- jednoglasno (od 13
trenutno nazočnih), donose
Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Predsjednik zaključuje sjednicu u 17, 59.
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