REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/16-01/1
URBROJ: 2198/31-02-16-2
U Gračacu, 10. ožujka 2016. g.
Z A P I S N I K
s 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 10.
ožujka 2016. 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, Mirko Pezer, Katarina Pleša
Jakovljević Milka Cvjetković, Jasna Končarević, Ivana Tomić i
Tanja Rastović.
Nenazočni su vijećnici: Milorad Stanisavljević, Tomo
Delač, Nebojša Rađenović, Đorđe Terzić, Tanja Jović (naknadno
pristupila, tijekom aktulnog sata).
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; direktorica tvrtke „GRAČAC
ČISTOĆA“ d.o.o. Marina Marković te direktor tvrtke „GRAČAC
VODOVOD I ODVODNJA“ Marko Gale.
Predsjednik otvara aktualni sat u 16,10:
Prijavljuju se Katarina Pleša Jakovljević, Jasna Končarević,
Ivica Miletić, Tanja Rastović.
Katarina Pleša Jakovljević: postavila bih pitanje u svezi
predavanja od jučer, problem su krovovi na zgradama, ne može
se bez Općine i RH. Prijedlog je da se skupe potpisi svih

stanara, da se ide s peticijom prema državi, nešto malo žešće
od običnih razgovora i dogovora. U mom stanu više nije za
stanovanje, voda prokišnjava na nekoliko mjesta, netko je
bušio za satelitsku pa se kroz zid još slijeva, a u kupaonici
je stropna armatura vidljiva još od 2008. godine. Taj se krov
zbilja mora promijeniti, pri tri godine mi je otpala viseća
kuhinja od vlage, vjerovatno su mnoge situacije takve.
Predsjednik- ne vjerujem da ijedna zgrada nema sličnu
situaciju. Stjepan Knežević- ljudima je dosta, fasade nekako,
ali krovovi su stvarno problem, stanari su građani drugog
reda. Još dok je Tadija Šišić bio načelnik rekli su nam da
ćemo dobiti sve kompletno, imovinsko-pravno
riješeno
i
obnovljeno. Ja to podržavam, možda i Općina da nam na neki
način pomogne.
Jasna Končarević- opet pitanje od prošlog puta, naša
zgrada jedina nema asfaltirano ispred, voda ide ispred zgrade,
teško je ući u zgradu posebno kad kiša pada. Potreban je i
jedan
rasvjetni
stup
ispred
ulaznih
vrata.
Veliko
je
nezadovoljstvo građana za vodu, poskupila je jako.
Tanja Rastović- htjela je isto za vodu, vezano uz
poskupljenje, voljela bi da se odgovori sada da uđe u zapisnik
ili pismeno tko je donio tu cijenu, tko je formira? Zvala sam
udrugu „Potrošač“, rekli su mi da to ide na vijeće. Drugo
pitanje, predsjednik vijeća Mjesnog odbora ni jednu naknadu
nije primio, je li bila neka naknada 500,00 kuna? Zatim,
završili su javni radovi, ostale su sve grane na jednom
mjestu, hoće li biti uklonjene?
Ivica Miletić- prilikom dobivanja rješenja o ovrsi za
komunalnu naknadu uputili su me da se obračunava i drugi dio
2012. godine, Nikolina mi je objasnila da smo dobili svi i taj
dio 2012. godine. Koliko imamo državnih neuseljivih stanova,
da ove mlade pokušamo zadržati, da im barem damo stanove, da
barem nešto poduzmemo. Ima dosta zatvorenih stanova, sad kad
se voda naplaćuje, pojedinci javljaju da zapravo niti nisu u
tim stanovima. Da li možemo dobiti od države te podatke i
stanove? Predsjednik Šišić- bilo je zahtjeva iz hitne službe
načelnici, a stanovi nisu naši, to znamo, ali slažem se da
nešto treba pokušati. Direktor vodovoda je tu, iako to nije
praksa, ali dobit ćemo informaciju u svezi vode iz prve ruke.
Vijećnica Tanja Jović je u 16,22 pristupila na sjednicu, tako
da je od tog trenutka sjednici nazočno 13 vijećnika.
Načelnica odgovara na vijećnička pitanja:
Kao odgovor Katarini Pleša Jakovljević za zgrade: ideja je
bila stanarima približiti mogućnosti da od države i fondova
ishoduju sredstva za obnovu zgrada, u uvjetima tih natječaja
zapravo je nemoguće obnoviti krovišta. Nije toliki šok to da

će se prema EU direktivi smanjiti sufinanciranje sa 80% na
50%, nego razlog zbog kojega se iz tih sredstava neće moći
obnoviti krovišta. Razlog je jer krovovi nisu stambeni dio,
odnosno grijani prostor, da je ravni krov bilo bi u redu.
Pokušala sam doći do ljudi u Državnom uredu za obnovu i
stambeno zbrinjavanje, nažalost, doživjeli smo najteži oblik
zanemarivanja. G. Mrkonjić je javno izrekao i dao nadu da se
može u obnovu nekih 120 zgrada u RH. G. Tolušić je sada
ministar, zajedno s ljudima koji su se obraćali meni i
privremenom upravitelju prikazat ćemo situaciju i obratiti im
se. Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je bio već
četiri puta u zadnje vrijeme, međutim od tog njihovog saznanja
nije bilo efekta, morat ćemo baš preko Ministarstva, vidjet
ćemo zakonske mogućnosti, i sama sam na to nakon jučerašnjeg
sastanka bila spremna. Katarina Pleša Jakovljević- ljudi mogu
najbolje opisati situaciju i donijeti. Načelnica- da, mislim
da će prinudni upravitelj imati bolja saznanja s terena.
Katarina Pleša Jakovljevićstanari sami
mogu najbolje
opisati situaciju u stanu. Tanja Jović- zgrada u Ulici HBZ
uopće nema oluka.
Načelnica odgovara vijećnici Jasni Končarević: vidjet
ćemo,
budući da to nije nerazvrstana cesta, Anto Jurić je
evidentirao potrebu za stup rasvjete. Anto Jurić- ali nisu u
međuvremenu dolazili na teren.
Načelnica- što se tiče Mjesnog odbora Srb, niti jedan
zahtjev mjestog odbora ni za što nismo dobili. Nikolina Benićoni su proračunski korisnik, obvezni su dostaviti prvo
izvješće, onda plan. Načelnica- nema inicijative, nismo se
sastali, javljao se sin predsjednika, Miloš Rastović i gđica.
Rašuo. Vijećnik Nebojša Rađenović je isto član. Najviše
informacija za Srb imam od djelatnika i od ljudi iz zimske
službe. Što se tiče vode- službeno ću odgovoriti, ali tu su i
predstavnici tvrtki. Fiksni dio je porastao, nije sama cijena,
molila bih da to i direktore pitate. Za granje ja ću
iskomunicirati s Radom Dubajićem koji je vodio javne radove,
da se to riješi. Nikolina Benić- vezano uz otpis, u prijašnjim
godinama obračun komunalne naknade je išao polugodišnje, prvi
dio godine s dospijećem do srpnja, a druga polovina u siječnju
iduće. U periodu otpisa, koji je bio u prosincu, se gledalo
sve što je bilo dospjelo tri godine. Ono što je dospijevalo u
siječnju 2013. godine nismo Vam mogli niti predložiti za otpis
jer nije zastarjelo. Svjetlana Valjin- takav obračun bio je
propisan tadašnjom Odlukom o komunalnoj naknadi. Ivica
Miletić- ja sam od Nikoline dobio objašnjenje kao i sada, onda
zapravo nismo dobili tri godine. Po našem viđenju pola godine
nam nije otpisano. Ako je to tako, još ćemo to jednom morati
raspraviti. Anka Šulentić- mi smo morali još pokušati
naplatiti, ono što možemo naplatiti, ono što nije zastarjelo,
i da smo tada ovršili, za taj period ne biste uspjeli s

prigovorom zastare. Da je bio tromjesečni obračun, bilo bi
manje. Ivica Miletić- „uvaljeno“ nam je pola godine što možda
mi nismo razumjeli. Nekoga to kači, ima i drugih s poslovnim
prostorima. Nikolina Benić- mi smo u ovrhe krenuli, to je
jedini način prekida zastare. Tanja Jović- kako je moglo doći
do zastare, netko nije obavio svoj posao? Načelnica- za
neuseljene stanove: niti smo ih dodjeljivali niti smo ih mogli
nekome uzeti, ono što je išlo s moje strane, svima koji su se
obratili dano je pismo potpore, nema osobe kojoj ja nisam
pomogla. S druge strane, ova mlada ekipa s hitne, oni su
podnijeli grupni zahtjev, ja sam ga dostavila. Ovi ljudi koji
imaju stanarsko pravo ne smiju iznajmljivati stanove. Mi smo
se i tu, za zaposlenike hitne, jpuno dopisivali. Pribavili smo
od Zavoda za zapošljavanje potrebne podatke, dostavili sve
Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, no ni oni
niti mi još nismo dobili odgovor. Jedino što možemo je zvati,
ali sve rješava regionalni ured Zadar i središnji Zagreb.
Ivica Miletić- to je strašno, razumijem ako Općina ne može, da
zovemo Provjereno ili što? Načelnica- nekidan na skupštini
Udruge općina samo nas nekoliko se javilo za riječ, nisam više
mogla slušati tu utopiju, ja sam se javila, samo da znaju za
nas,
iznijeli
smo
problematiku
stambenog
zbrinjavanja,
raspravljaju o ukidanju srednje škole u ministarstvu, s jedne
strane žele razviti ruralno područje, a s druge strane žele
nas zatvoriti.
Tanja Jović- par roditelja se požalilo (Mandić u Tomingaju
i Ljuna iz Mazina) da čim počnu velike kiše, djeca su
odsječena i vozila nemaju pristup da pokupe djecu, treba
nasipanje cesta da se smanji poplava i redovitije čistiti.
Druga stvar, bilo je nekakvih skandala, za noćnu zabavu djece,
imamo veliki problem alkoholizna, a bojim se da će uskoro biti
i problem droge, znam da je to problem policije. Savjet
mladih, da li funkcionira, čime se on bavi, da li možemo
organizirati nešto?
Roditelji mi se žale da se djeca
zadržavaju kasno, jedna majka nije mogla doći do djeteta,
maloljetno dijete, nisu je pustili unutra. Treća stvar koja me
zanima, ima dosta zapuštenih kuća to su sve suhozidovi, na
koji način mi možemo utjecati da vlasnici održavaju svoje kuće
koje se urušavaju, to su ljudi u Zagrebu, Beogradu?
Predsjednik- sve ste dobro rekli, ali što Općina može učiniti?
Tanja Jović: organizirajmo neke zabave za djecu da ne piju
alkohol. Predsjednik- bojim se da je to pošast ovog vremena i
kao roditelji i vijećnici smo vezani. Načelnica- konkretno,
kod obitelji Mandić problem je most koji su sami sanirali, ne
bih htjela ispasti gruba, ali svi mi biramo gdje živimo kod
nekih ne mogu doći do kuće jer su dislocirani, za predškolu
nitko nije htio voziti, nije nitko htio voziti neko vrijeme,
uz ovakve kiše, nakon dvije kiše ista situacija, nemoguće je
stalno nasipati. Čistoća je imala nalog, javni radovi su
imali, u Bruvnu i Mazinu ljudi su sami financirali materijal,

ali Hrvatske šume su uništile. Tanja Rastović- znači da treba
asfaltirati jer ovo je sve nasipanje iz šupljeg u prazno.
Načelnica- znate koliko koče imovinsko-pravni odnosi u svemu,
ali nije samo tako. Tanja Rastović- kako drugi, u Donjem Lapcu
asfaltirana je jedna cesta nedavno. Načelnica- i mi smo
nekoliko
cesta
asfaltirali.
Svjetlana
Valjinimamo
tristotinjak cesta, ne bi nikako sve riješili nego da svi
presele u Gračac i Srb. Tanja Rastović: treba se nastaviti
asfaltirati. Načelnica- isto ministarstvo odobrava ceste,
vrtić, vrtić je prošao, sjećate se kad su nam prvo javili da
su ceste, ne može sve proći na istom natječaju. Katarina Pleša
Jakovljević- možda bi trebalo pitati Lovinac kako su sve ceste
asfaltirane. Anka Šulentić- tko je to rekao, nije tako. Robert
Juko- 14 milijuna kuna dobili su od HAC-a, nemaju vrtić. Tanja
Rastović: treba ići u takvom pravcu, to sam htjela reći, nisam
spomenula ni Gračac ni Srb. Načelnica- mi smo i Osretke
asfaltirali. Predsjednik- slaže se, i Lovinac i Lapac možda će
imati više sredstava za infrastukturu, nema vrtić koji troši
niti druge ustanove, bilo bi to dobro, da imamo za sve ceste,
ali moramo reći da Lovinac ima više nego duplo manje
stanovnika, isti proračun, manje vijećnika, manje naselja, mi
ih imamo 38. Hajdemo težiti k tome, što se svih ovih godina od
95 do danas i radilo. Anka Šulentić- prije nekoliko dana
župnik, fra Jakov, je rekao da je na području župa koje
pokrivaju prvi put svugdje negativan natalitet, Gračac još
uvijek nije u takvom padu, ali i to je veliki problem.
Načelnica: Savjet mladih nije formiran, na javni poziv nije
bilo kandidata. Aktualni sat zaključuje se u 17, 05 h.
Predsjednik predlaže dnevni red, kao u pozivu:
1. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Počasni
građanin“ Općine Gračac u 2016. godini
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac 2015.
3. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na
području Općine Gračac u 2015. godini
4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili
stana u državnom vlasništvu za 2015. godinu
7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa 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 u 2015. godini

8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. g.
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu
10.Prijedlog Odluke o otpisu
Prijedloga za izmjene dopune nije bilo, vijećnici s 13 ZA,
jednoglasno (od 13 nazočnih vijećnika) usvajaju
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7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o realizaciji
Programa korištenja sredstava od prodaje, zakupa, zakupa za
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Prije prelaska na prvu točku, predsjednik poziva vijećnike
da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne, 20.
sjednice.
Primjedbi
nema,
isti
se
smatra
jednoglasno
usvojenim.
Ad/1
Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Počasni građanin“
Općine Gračac u 2016. godini. Direktori Marko Gale i Marina
Marković u 17, 11 odlaze sa sjednice. Načelnica: raspisan je
javni poziv. Ja sam kontaktirala i gđu. Katarinu Pleša

Jakovljević,
inicijativa
za
davanje
priznanja
Marijanu
Matijeviću je došla od strane g. Ivana Došena, g. Frketić je
isto predlagao, mislim da nemamo što puno raspravljati, to je
bio moj prijedlog. Katarina nam je prošle godine ustupila i
upoznala nas filmom s njegovim likom. Tanja Jović- žalosno je
da mi koji imamo takvu jednu osobu kao kulturno naslijeđe
nemamo ništa, u Lovincu imaju dane Marijana Matijevića, u
svemu su ispred nas. Načelnica- imamo mi udrugu. Jasna
Končarević- nema riječi za našeg junaka, ali da li ima neki
živući čovjek. Načelnica- sada nije moguće više predlagati.
Bojana Fumić objašnjava proceduru, Odbor za javna priznanja je
raspisao javni poziv, s rokom do 1. ožujka, sve je objavljeno,
i putem oglasne ploče i putem službenih internetskih stranica,
bilo je preneseno i u medijima, ali nažalost, uglavnom svi
prate sve drugo i koriste sve druge izvore osim službenih
stranica na kojima mogu naći službene objave. Predsjednikslažem se s kolegicom, ali sada samo ovo možemo, procedura je
takva. Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od ukupno 13
nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
ODLUKU O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA
„POČASNI GRAĐANIN“ OPĆINE GRAČAC
U 2016. GODINI
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2
Izvješće načelnice za period srpanj- prosinac 2015. godine,
pisano izvješće dodatno obrazlaže načelnica Nataša Turbić:
održavanje javnih površina- sve je teklo preko općine, osim
Čistoće; uredili smo dosta površina; pripremili smo projektnu
dokumentaciju za javnu rasvjetu koja je u završnoj fazi,
naručili smo projektnu dokumentaciju mrtvačnice, asfaltirana
je Kozarčeva ulica u Gračacu, sklopljen ugovor za kanalizaciju
dijela Školske ulice. Projekt urbane elektrifikacije- morat
ćemo mijenjati- jedan korisnik je umro; imali smo četiri
mjeseca reviziju, što je bilo na Vijeću, jedan od naloga je
bilo izrada projekta za siranu, prikupili smo podatke za
turističku zajednicu, nije više tako lako dobiti odobrenje za
osnivanje,
moramo
rebalansom
predvidjeti
neka
dodatna
sredstva.
Predsjednik
otvara
raspravu:
Katarina
Pleša
Jakovljević- plan završetka sirane Gračac, što se planira,
kakav je plan? Državnom uredu dostavljena dokumentacija za
nekretnine, što to znači, da im dajemo? Načelnica- ne, mi
tražimo od njih, vrlo malo je objekata u našem vlasništvu,
imamo dva- tri objekta, osim naše upravne zgrade. To za staru
bolnicu je predana jedna ideja vezano uz stare i nemoćne;
zatim odlagalište, kino- dvorana propada, društveni dom u
Srbu- sve udruge i institucije su u njemu. Sirana- već smo

pričali, niste bili, ponovit ću, ja sam sebe imenovala osobom
odgovornom za provedbu, previše je sredstava uloženo da bi se
pustilo da propada, oprema unutra je naša, samo jedan
laktofriz je u Srbu na posudbi i morat ćemo ga tražiti nazad.
Plan je krenuti od samog početka, imamo situaciju gdje nećemo
moći dobiti uporabnu dozvolu jer nije bilo glavnog projekta,
HASAP nikada ne bi dao dozvolu. Legaliziramo objekt, naručila
sam glavni projekt, rješavam imovinsko- pravne odnose, vrlo
vjerovatno ćemo naći model da na natječju damo da preuzmu
ljudi koji se bave sirom. Katarina Pleša Jakovljević- može li
se okvirno znati koliko je ta sirana koštala ovu Općinu?Načelnica- oko milijun kuna. Ivica Miletić- je li moguće da je
netko mogao u to ulagati u nešto takvo, da je EU dala?
Načelnica- je, dala je. Anka Šulentić- predlažem da vi svi kao
vijećnici
jednom
odete
i
pogledate
unutra,
nešto
je
napravljeno, ali treba još, da vidite da je projekt dobar.
Načelnica- tri mjeseca smo kod predsjednice suda, uloženo je
dosta na krivi način. Nikolina Benić- u trenutku kad su
odboravali iz EU očigledno im nije palo na pamet da bi netko
prijavio takvo nešto ako nije sve u redu. Načelnica- evo ima
par obitelji koje proizvode sir, mladi ljudi. Tanja Jović–
nagradite njih. Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od
ukupno 13 nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu
općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje srpanj- prosinac 2015. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Analiza sustava civilne zaštite u 2015. godini, objašnjava
Anto Jurić: dužni smo svake godine napraviti analizu,
nekadašnje
zaštite i spašavanja, sada civilne zaštite.
Izvršene su obuka i mnoge aktivnosti, dobar je bio odaziv na
obuku. Od problematike, izdvojio bi jedan slučaj u Srbu, jedan
nedgovorni građanin otišao je za vrijeme snijega u nedostupan
predio i izgubio se, tri dana je bila intervencija, kad mu je
zaprijećeno troškovima odjednom se pojavio i dobio signal.
Tanja Jović- ima li sirena. Anto Jurić- ne, bila je nekad na
mlinu. Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od ukupno 13
nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
ANALIZU STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE GRAČAC
U 2015. GODINI
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/4
Izvješće programa održavanja kom. infrastrukture, objašnjava
Svjetlana Valjin- iznosi realizaciju, kod odvodnje je jedino
bilo manje izvršeno, ali kupljene su cijevi koje se sad
stavljaju. Po prijavama za ceste pojedinačnim izdajemo naloge,
no toga je puno i radit će se tijekom cijele godine. Katarina
Pleša Jakovljević: ne mogu se pomiriti s činjenicom trošenja
novca, plaćeno je zemljište za izgradnu pretovarne stanice s
čim se nisam složila, novci za siranu i stadion. Svjetlana
Valjin- to nije ovaj program. Tanja Rastović: moraju se djeca
negdje igrati, Srbljani se bune što nemaju nogomet. Katarina
Pleša Jakovljević- treba ulagati npr. u glazbene škole i dr.
Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od ukupno 13 nazočnih
vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/5
Izvješće programa gradnje kom. infrastrukture, Svjetlana
Valjin- asfaltirana Kozarčeva ulica, izradili smo projektnu
dokumentaciju za nogostupe, što bismo mogli ove godine
realizirati, prostornoplanska dokumentacija, mrtvačnica
projektna
dokumentacija,
građevine
za
gospodarenje
kom.
otpadom, izmjena lok. dozvole za Stražbenicu, morao se
upotpuniti zahtjev za građevinsku za Stražbenicu za zatvaranje
i sanaciju prije nego što se počne koristiti pretovarna i
Centar
za
gosp.
otpadom
Zadarske
županije;
vrtićrekonsturkcija- spremište za pelete, sva namjenska sredstva
koja smo uprihodovali smo iskoristili. Načelnica- za ruralnu
elektrifikaciju nismo realzirali, bit će ove godine. Prijava
za raspravu nema. Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od
ukupno 13 nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2015. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/6
Izvješće po Programu utroška sredstava od prodaje kuća i
stanova, objašnjava Svjetlana Valjin- to je vezano uz
prethodno izneseno. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 13
glasova ZA- jednoglasno (od ukupno 13 nazočnih vijećnika)
usvajaju prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području Općine Gračac u 2015. godini
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/7
Izvješće sredstava utroška vezano uz poljoprivredno zemljište,
obrazlaže Svjetlana Valjin: imali smo prihode samo od zakupa,
75 tisuća kuna, iz toga smo izdvojili za dio projekta sirane.
Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 13 glasova ZAjednoglasno (od ukupno 13 nazočnih vijećnika) usvajaju
prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o realizaciji Programa utroška 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/8
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa, načelnica
objašnjava: malo više sredstava je bilo, higijeničarska
služba, skoro 40 tisuća kuna smo tu izrealizirali. Prijava za
raspravu nema. Vijećnici s 13 glasova ZA- jednoglasno (od
ukupno 13 nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa za 2015. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/9
Izvješće po programu sredstava naknade za nezakonito izgrađene
zgrade. Načelnica objašnjava: iz toga smo pokrili račun za
izradu prostorno planske dokumentacije preko županijskog
zavoda. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 13 glasova ZAjednoglasno (od
ukupno 13 nazočnih vijećnika) usvajaju
prijedlog te donose
Zaključak o usvajanju
Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
za 2015. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Bojana Fumić navodi da su u dostavljenim materijalima kod
prethodnih izvješća uočene tehničke pogreške znamenki u
urudžbenim brojevima, koje su korigirane.
Ad/10
Prijedlog Odluke o otpisu obveza. Objašnjava Nikolina Benić:
nabava opreme za siranu, nastavak sirane, tijekom revizije
utvrdili smo da se iz godine u godinu prenašaju neke obveze,
izvor mi je bio izvješće Ministarstva financija, dio opreme je
kao obveza evidentiran, a nije niti isporučen niti plaćen, ali
je ostalo evidentirano samo prema ponudi. Nije ga trebalo na
temelju ponude unijeti. Načelnica- nije nikakva prevara, u
računovodstvu postoji kao obveza nešto što nema smisla tu
postojati. Bilo je to na provjeri. Svjetlana Valjin- to je
nekada uvedeno temeljem ponude, a ne računa i otpremnice.
Tanja Rastović: vjerovatno je bilo vezano nekim rokom pa se
moralo platiti. Anka Šulentić- npr. zatražena ponuda za nešto
što se planiralo nabaviti da se opremi sirana, došla je
ponuda, to bi se možda i nabavilo, računovodstvo je ponudu
proknjižilo. Tanja Rastović: to su bili jedni od prvih EU
projekata. Svjetlana Valjin- zatim, Zadarska županija je dala
za provedbu tog projekta neka sredstva koja nisu utrošena.
Načelnica; utrošeno je, ali nije se rasknjižilo u toj istoj
godini, prenijela se obveza. Nikolina Benić- računovodstveno
moramo rasknjižiti. Vijećnici glasuju te s 11 ZA, 0 PROTIV, 2
UZDRŽANA- većinom glasova (od ukupno 13 nazočnih) usvajaju
prijedlog te donose
Odluku o otpisu
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
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