
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/13-01/05 

URBROJ: 2198/31-02-13-3 

U Gračacu, 12. studenog 2013. g. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 12. 

studenog 2013. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici 

Općine Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1. 

Predsjednica Općinskog vijeća Katarina Pleša Jakovljević 

pozdravlja nazočne i otvara sjednicu.  

Službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Bojana 

Fumić vrši prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 

Nazočni su: 

Tadija Šišić, Robert Juko, Berislav Crepulja, Viktor Kupčak,  

Ivica Miletić, Stjepan Knežević, Katarina Pleša Jakovljević, 

Tanja Jović, Nebojša Rađenović, Ivana Tomić, Tanja Rastović, 

Milka Cvjetković, Đorđe Terzić, Milorad Stanisavljević, Tomo 

Delač, Mirko Pezer.  

Nenazočna (ispričala nedolazak): Jasna Končarević. 

Utvrđeno je da nazočna većina vijećnika te da postoji kvorum 

za pravovaljano održavanje sjednice. 

Ostali nazočni: Nataša Turbić, općinska načelnica sa 

zamjenicima- Antom Jurićem i Milanom Tankosićem, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Anka Šulentić, službenice Božica 

Keča, Svjetlana Valjin, Zdenka Sudarević i Bojana Fumić, 

direktorica „Čistoća“ d.o.o. Marina Marković, ravnateljica 

Dječjeg vrtića „Baltazar“ Marijana Frček. 

 

Aktualni sat počinje u 17, 02. Javljaju se vijećnici: Tomo 

Delač, Ivica Miletić, Stjepan Knežević, Tadija Šišić i Nebojša 

Rađenović. 

T. Delač: budući da smo zadnji put žurno izglasali novu 

direktoricu poduzeća (Čistoća), zanima me koju školu ima, 

navodno ima srednju, a za svog financ. menadžera je tražila 

fakultet, zašto ti uvjeti glede  zapošljavanja tog djelatnika?  

Drugo: zašto načelnice ne idete s kaznenom prijavom protiv 

bivšeg načelnika kad imate sasvim dovoljno argumenata za to, 

jeste li sklopili s njim neki tajni dogovor? Kakvo je 

financijsko stanje budući da znam da imate problema?  

Načelnica Nataša Tubić: direktorica ima višu ekonomsku školu 

završenu na Veleučilištu u Gospiću, zašto je nekoga primila i 

kako je raspisala natječaj,  pitat ćete nju, a ne mene.  Zašto 



ne idem s kaznenom prijavom, ne znam što da Vam odgovorim, već 

je podnesena neka prijava pod nekoliko točaka, već je bila 

policija i tražila neku dokumentaciju, koliko ja znam da je 

anonimna, imala sam drugi sastanak kad su bili moj zamjenik 

Jurić ih je primio, ne znam detalje. Delač: nisam zadovoljan, 

ja  vjerujem da ste Vi u tajnom paktu s dotičnim gospodinom. 

Morat ćemo sami mi vijećnici podnijeti prijave.  

I. Miletić: stambeno zbrinjavanje nije riješeno još 40% 

građana,  izgubili smo ured, osobno ni ja nisam riješio svoje 

pitanje, nisu ljudi dobili materijal, može li da se mi 

dogovorimo da barem jednom tjedno imamo osobu ili našega 

jednoga djelatnika da prikuplja informacije, imamo sad i 

komunalne naknade, neki tu ne borave, neki su otišli, da 

vidimo koji su otišli, imamo novu firmu „Čistoća“, nedovršena 

je obnova i mnogi zahtjevi.  Upućujem načelnici upit da nađe 

neki način. Ima ljudi koji u stanovima ne žive, ne sudjeluju u 

plaćanju, treba popravljati i sređivati zgrade koje propadaju, 

a stalno zvati Općinu kao socijalnu ustanovu ne možemo. 

Načelnica: ne može biti točka dnevnog reda jer nismo nadležni 

za stambeno zbrinjavanje. Dolaze i meni svakodnevno ljudi koji 

su nezbirnuti , ne znaju kome se obratiti. Takva je reforma 

napravljena u cijeloj državi, samo su tri regionalna ureda, 

pokušat ću doći do njih u ministarstvu, zbog darovnica, obnova 

kuća, praznih stanova. Možda bi ovo mogla biti tema neke 

rasprave mimo vijeća jer se zaista tiče svih nas.  

S. Knežević: vratio bi se na upit od 2. sjednice,  dobio je 

situacije za ceste, ali nije zadovoljan, ovdje u ovim 

troškovnicima su dosta nejasno određene neke pozicije npr. 

izrada nosivog sloja,  tu opće nema kolika je debljina tog 

tamponskog sloja, iz toga se ne može saznati kolika je 

debljina tog tampona. I sam sam prolazeći kroz ta gradilišta 

vidio da je nekvalitetan materijal, frezani, ovdje se uredno 

vidi da je situirana svaka količina materijala. To je samo 

jedan primjer, kako ako je vožen taj materijal iz Malovana i 

tovaren i razgrtan kombinirkom komunalnog poduzeća, neke 

kompenzacije. Zato sam izrazio sumnju. I građani vide da se 

vozi nekvalitetan materijal iz Štikade, imamo certificirani 

kamenolom ovdje, a vozi se iz pozajmišta iz Štikade, molio bih 

dodatno objašnjenje. Načelnica: nastavili smo započeti projekt 

koji se sad završava, mogla bi djelatnica Valjin bolje mogla 

objasniti, vidim da je bio nadzor koji je to potvrdio. 

Knežević: ja sam svjestan toga, ali trebamo svi biti savjesni, 

novci su iz drž. proračuna dani,  sve su to naši novci. S. 

Valjin: za takve izjave morate imati nekakve dokaze, nisam 

upoznata niti s kompenzacijama, kombinirkama. Knežević: na 

zadnjoj sjednici je rečeno. Valjin: spomenta je cesija između 

RH i Općine i izvođača. Novce mi niti ne vidimo, kasnije ih 

samo evidentiramo, Ministarstvo direktno uplaćuje cesijom na 

račun izvođača. Osobno ne znam za drugo. Knežević: nisam 

zadovoljan. Može Općina zvati IGH da uzme uzorak.  Tanja 

Jović- govori se o manjku materijala, čuli smo o asfaltiranju 



privatnih dvorišta, gdje su ti računi. Valjin: to ne mogu biti 

računi u općini, ako je netko od građana sam angažirao 

izvođača za nešto onda on mora imati račune. T.  Jović- 

navodno je negdje rađen asfalt uže pa je materijal drugdje 

urađen, a  nema ni propusta za vodu. Valjin- ovo je sanacija, 

tu toga nema, propusti se rade kod rekonstrukcije cesta. 

Knežević: ovo dovodi u sumnju da određeni dio materijala 

nedostaje. Načelnica: i to je dio istrage pa će se utvrditi. 

T. Šišić: odustaje od pitanja. N. Rađenović: mogu li se dobiti 

ugovori na koji način se asfaltirala Ulica Hrvatskog proljeća, 

i još 4 ceste : Osredci i u Gračacu (Joze Ilića, Zlatka 

Orkića..). Načelnica: za Hrvatskog proljeća nemamo mi ugovor 

jer je to posao koji su uradile Hrvatske ceste, imali su višak 

sredstava od projekta na D1 i pitali su gdje ima potrebe. I 

Mali put je asfaltiran tada, ne znam zašto za tu ulicu niste 

pitali. Hrvatske ceste imale su pravo višak utrošiti, tražili 

smo četiri ceste, nije uspjelo nego dvije i nešto malo 

popravaka na drugima. Što se tiče ovih Osredci i nekoliko u 

Gračacu na Žabarici- to je nastavak ovog projekta od prošle 

godine,  o tome smo upravo maloprije razgovarali, ove godine 

se završava.  Knežević- moja firma radila i jedan put kod 

Deringaja. Jedan dio toga je donacija moje tvrkte, jedan dio 

Hrvatskih cesta. Načelnica- upravo kada sam ja preuzela 

dužnost bio je taj projekt rađen, mi smo s tim materijalom 

pomagali da se ljudima naspu ulice i prilazi. Knežević: u 

Ulici Mali put- ljudi su sami platili nasipanje, mi smo samo 

asfaltirali. T. Delač- Senko Slobođanac me zamolio osobno da 

pitam u čemu je stalo s njegovom ulicom, da li ona ide. 

Načelnica: naravno da ide, ne možemo odustati, a ne morate Vi 

pitati za njega, on nas zove svaki dan. Aktualni sat završen 

je u 17, 30 h. 

 
Predsjednica predlaže dnevni red kao u priloženom pozivu. Ima 

li prijedloga za izostavljanje neke točke ili nadopune. T. 

Delač ima prijedlog za dvije dopune: prije tri mjeseca tražio 

od načelnice i Bojane Fumić, ali još nije došlo na dnevni red. 

Tražim da se donese novo rješenje o radnom vremenu ugostitelja 

kao na nivou naše županije.  Da se uvede red, rad i 

disciplina. To se mora donijeti u Gračacu, ako ne sada 

sljedeći puta, nadam se da nećemo čekati sjednicu tri mjeseca. 

2. prijedlog: očitovanje načelnice i predsjednice vijeća o 

izjavi našeg kolege Nebojše Rađenovića tražim pismeno ako ne 

možete danas odgovoriti na ono objavljeno u Vox-u, da li je ta 

istina bolna ili nije,  ako je netko nekome dao 20 tisuća eura 

moramo znati. Predsjednica Pleša Jakovljević: izvješće treba 

dati g. Nebojša Rađenović. T. Delač-podnijet ću kaznenu 

prijavu i  protivjedne i protiv druge. B. Fumić objašnjava 

vezano uz odluku o radnom vremenu da odluka već postoji, 

vijećnik Delač je došao reći da je načelnica rekla predložiti 

novu odluku, međutim načelnici to nije bilo poznato i nije 

točno. Vijećnik je sam mogao biti predlagatelj neke odluke, 



pravovremeno. Predsjednica Pleša Jakovljević na 2. prijedlog 

T. Delača: to je žuti tisak, ne znam. T. Jović: ako ste Vi 

Nebojša rekli da Vam je nudio mito g. Dujica Cvjetković 

trebali ste Cvjetkovića prijaviti policiji. Nebojša Rađenović: 

ako nije istina, zašto me niste tužili.  T. Šišić: ovo što je 

gospodin Delač predložio trebao je u aktualnom satu ili u 

prijedlog dnevnog reda po proceduri. Ja se slažem s Vama, ali 

ne na ovaj način. T. Delač predlaže da se za sljedeću sjednicu 

predloži normalno radno vrijeme kao u županiji.  Predsjednica 

daje predloženi dnevni red na glasovanje, vijećnici 

jednoglasnim ZA usvajaju isti, tako da je 

 

DNEVNI RED: 

1. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnice, 
donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća te prisega 

zamjenika vijećnice 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske 

načelnice Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2013.  

3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 
1.1. do 30. 06. 2013. g. 

4. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2013. 
godinu i Projekcije za 2013- 2015. 

5. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Gračac za 2013. g. 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2013. godinu 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2013. godinu 

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2013. godini 

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 

potreba u športu za 2013. g 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 
potreba u kulturi i religiji za 2013. g 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog 

programa Općine Gračac za 2013. g. 

12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste 

grupe birača iz Proračuna Općine Gračac u 2013. godini 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom doprinosu Općine Gračac 

14. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada 

15. Prijedlog Odluke o dodjeljivanju obavljanja javne usluge 
prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

16. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području  

Općine Gračac 



17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 
Vijeća za prevenciju 

18. Prijedlog Odluke o izdavanju službenog glasila Općine 

Gračac 

19. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 
Dječjeg vrtića »Baltazar« 

20. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg 

vrtića »Baltazar« 

21. Prijedlog Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za djelatnosti javne vodoopskrbe 

i javne odvodnje 

 

Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda predsjednica pita 

vijećnike ima li primjedbi na zapisnik 2. sjednice (i on je 

sada dostavljen jer zbog žurnog sazivanja 3. sjednice nije 

bio). Primjedbi nema, smatra se jednoglasno usvojenim. Niti na 

zapisnik 3. sjednice primjedbi nema, smatra se jednoglasno 

usvojenim. 

 
Ad/1. 

Tanja Jović kao predsjednica Mandatne komisije čita izvješće 

Mandatne komisije o zamjeni Marine Marković, koja je stavila 

mandat u mirovanje vijećnikom Mirkom Pezerom. Vijećnici 

jednoglasnim ZA donose o tome  

 

Zaključak 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 Nakon toga Mirko Pezer polaže vijećničku prisegu, 

predsjednica čita tekst prisege nakon čega Mirko Pezer 

izgovara „prisežem“ te istu potpisuje. Nazočni mu čestitaju na 

vijećničkoj dužnosti.   

 
Ad/2. 

Načelnica kratko objašnjava svoje Izvješće o radu za razdoblje 

siječanj- lipanj 2013. u kojem je zapravo obnašala dužnost 

samo 20-ak dana, kada se u osnovnim crtama upoznala s 

problematikom, ostvarila kontakte sa Zadarskom županijom i 

drugim institucijama i pristupila rješavanju gorućih problema. 

Prijava za raspravu nema, vijećnici jednoglasnim  ZA usvajaju 

prijedlog te donose  

 

Odluku o usvajanju 

Izvješća o radu 

općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje siječanj- lipanj 2013. g. 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 



 
Ad/3. 

Izvještaj Proračuna 1-6. 2013. g. Načelnica: predlažem da  taj 

dio objasni gđa. Sudarević, zapravo veći taj dio razdoblja 

nisam bila na dužnosti. Z. Sudarević:  objašnjava prihode i 

rashode, prihodi od vjetroelektrane i kom. naknada dobri.  

Izdaci vezani uz komunalne djelatnosti , u određenim 

segmentima rashoda i probijen proračun- nabava goriva, 

materijali za tekuće održavanje- tako i vodocrpilišta.  

Probijena i pozicija na intelektualnim uslugama jer su se 

djelatnici vodocrpilišta morali plaćatu temeljem ugovora o 

djelu.  Šest mjeseci nisu nekakav jasan pokazatelj poslovanja, 

bile su velike nepodmirene obveze, sad su pomalo 

konsolidirane, proračun se počeo puniti s tim prihodima, 

sezona je, to utječe na prihode od poreza na dohodak.  Nema 

prijava za raspravu. Vijećnici jednoglasnim ZA usvajaju 

prijedlog te donose 

 

Izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Gračac za 1.1. do 30. 06. 2013. g. 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/4. 

Izmjene i dopune Proračuna za 2013. Načelnica: uvidom o 

proračun za 2013. shvatila sam da nije realno planiran, da 

samo njegovo  izvršenje do kraja godine nije moguće, tako da 

su bile neophdne određene izmjene,  neke stavke su trebale 

promjenu, ima novih stavki  jer su već u nekoj određenoj 

realizaciji, najviše smo smanjili dio tekuće pomoći iz 

državnog proračuna, kad sam preuzela dužnost zatekla sam 

odgovor ministra financija da na to ne računamo, ipak, 

ostavila sam nešto prostora da zamolim Vladu za pomoć, ukoliko 

bude moguće do kraja godine. Za javnu rasvjetu smanjenje, 

prihodi od poreza su smanjeni, pokušali smo staviti prihode 

realno i onako kako se ostvaruju. Četiri su nove točke koje su 

ušle u prijedlog: financiranje novog trg. društva, 

sufinanciranje cijene javnog prijevoza učenika (da pomognemo 

roditeljima srednjoškolaca za javni prijevoz učenika koji 

putuju na relaciji  Zadar, Gospić u obliku sufinanciranja 

mjesečne karte; izrada projektne dokumentacije za obnovu 

fasada i stambenih zgrada- jedan dio smo i realizirali;  

revizija plana gospodarenja otpadom- taj dio će sada obavljati 

„Čistoća“- to su neke nove stavke. Za sve ostale upite tu smo 

na raspolaganju.  Slijedi rasprava.  T. Delač: samo se plaće 

zaposlenih povećavaju? Načelnica: stvar je u tome da bivši 

načelnik i zamjenik po zakonu imaju pravo biti na plaći još  

šest mjeseci što nam se ubraja u masu plaća, tako da ispada 

kao da imamo pet dužnosnika, nisu se plaće ovim niti 

povećavale niti smanjivale. Delač: subvencija trgovačkim 

društvima, koja to mi društva pomažemo? Načelnica- to je sada 



samo jedno sada „Čistoća“, a planiran je i vodovod,  već 

saniramo mnoge kvarove. M. Stanisavljević- Vijeće srpske 

nacionalne manjine- nismo mi pretjerivali s onim što smo 

tražili 50 tisuća kuna, gledali smo Udbinu, Obrovac, sad 

vidimo da je smanjeno. Predsjednik vijeća je podnio zahtjev za 

izmjeru kuća za komunalnu naknadu. Načelnica: vijeće srpske 

manjine predviđeno 50, do kraja rujna izvršeno 15, tek sam 

nedavno dobila jedan zahtjev i tražite 10 tisuća, odobrila sam 

ali manji iznos. Rezali smo svugdje, ne znam koliko će biti 

zahtjeva i potreba dokraja godine, niste zakinuti, gledali smo 

na probleme koje imamo, osnivamo još jedno društvo, realni 

troškovi su mi jedini bili na umu, nerealno mi je bilo 

očekivati da će se do kraja godine trebati puno više kad je do 

kraja rujna bilo samo 15 tisuća.  Po pitanju izmjere kuća za 

komunalnu naknadu, imenovali smo povjerenstvo koje će ići na 

teren da napravi reviziju na terenu i za komunalne naknade i 

za druge potrebe, krenut će od sljedećeg tjedna. T. Jović: u 

razgovoru s ravnateljicom osnovne škole saznala sam da je 

potrebno nekih 2 tisuće kuna  do kraja godine, a za iduću 

godine psiholog na pola radnog vremena, što je nekih 70 tisuća 

kuna. Načelnica: Imali smo razgovore o tome,  iz ministarstva 

će se pomoći oko toga, za te stvari se moraju u proračunu naći 

sredstva, Za školu mora biti. Šišić: da li se mogu naći 

sredstva, budući da imamo stotinu OPG-ova i udruga, da se 

održi sajam,  zašto bismo  ukinuli manifestaciju Jesen u 

Gračacu, moglo se toliko naći sredstava. Načelnica: ja ću to 

shvatiti kao malu kritiku, sad smo vjerovatno bili opterećeni 

svim drugim poslovima i palo je u drugi plan, nastojat ćemo to 

povezati s nekom božićnom manifestacijom, nisu tu niti neka 

velika sredstva nužna, udruge su se inače organizirale, nekako 

je uvijek teško sastaviti te udruge. Delač: zbog čega smo 

povećali naknadu za prijevoz i odvojeni život, tko dobiva tu 

naknadu i pozicije 325 i 325 i 326. Kome se plaća najam.  

3212- sa 70 na 100 tisuća kuna. Načelnica: naknada za 

prijevoz, imamo 3 djelatnika iz Srba, 1 iz Karina. Delač: 

zašto se njemu plaća iz Karina, imam komentara da obavlja 

dužnost zamjenika načelnika umjesto Ante Jurića.  Pročelnica 

Šulentić: djelatnik Petrović je zaposlen u Općini od ranije, 

dio plaće je refundiralo ministarstvo koje je bilo nadležno za 

stambeno zbrinjavanje, više to nije tako, on je naš 

zaposlenik. Po kolektivnom ugovoru ima pravo na naknadu putnih 

troškova, on je stambeno zbrinut u Karinu. Delač- ja sam 

protiv toga. O putnim troškovima iz 2012. ćemo vidjeti i za 

pročelnicu i njene putne troškove.  Načelnica- zakup i najam 

su leasing za auto te najam vozila i opreme stečajnoj 

upraviteljici Komunalno d.o.o. u stečaju koji smo imali za 5 

tisuća kuna mjesečno, to je bilo nužno da bi Općina mogla 

obavljati osnovne djelatnosti. Na tu stavku se i to knjiži pa 

se povećalo,  ova stavka 127 % su ugovori o djelu s radnicima 

vodocrpilišta i čišćenje. Delač: 3224- prvo ništa pa sad 56 

tisuća kuna. Sudarević-  to je npr. remont crpki za vodu. 



Delač: na koji način će uopće doći do naplate potrošene vode u 

ovom periodu koji nije bio naplaćivan. Predsjednica- to nije 

tema rebalansa. Načelnica- bez obzira što distribuiramo, mi ne 

smijemo naplatiti nego javni isporučitelj kojega još nemamo, 

samo on može.  To je jedan veliki problem zato trebamo ići u 

njegovo saniranje.  Vijećnici glasuju te s 10 ZA, 0 PROTIV, 6 

uzdržanih- većinom glasova usvajaju predloženo, čime donose 

 

Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2013. godinu 

 

i  

 

Izmjene i dopune  

Projekcije Proračuna Općine Gračac za 2013- 2015. 

 

 koji se prilažu i sastavni su dijelovi ovog zapisnika. 

 

Ad/5. 

Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2013. Načelnica 

predlaže usvajanje.  T. Delač: kako stoji financijsko stanje 

Općine? B. Fumić objašnjava da Odluka o izvršavanju nije 

izvještaj o izvršenome, nego provedbena tekstualna odluka uz 

proračun, odnosno rebalans iz prethodne točke. Vijećnici 

glasuju te s 10 ZA, 1 PROTIV,  5 uzdržanih- većinom glasova 

usvajaju prijedlog te donose 

 

Izmjene i dopune  

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2013. g. 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 
Ad/6. 

Izmjena programa gradnje 2013. g. Načelnica- već kroz rebalans 

proračuna smo o tome govorili, o projektu cesta smo već 

govorili, drugi dio 70 tisuća za izradu projektne 

dokumentacije za javnu rasvjetu dobiven od županije nije još 

napravljen, ja kanim to izvršiti, tu je i sanacija fasada. 

Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 0 

PROTIV , 4 uzdržana- većinom glasova usvajaju prijedlog te 

donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Gračac za 2013. godinu 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/7. 

Izmjena programa održavanja 2013. g. S. Valjin objašnjava 

stavke:  vodovodi, sanacija odlagališta, održavanje 

nerazvrstanih cesta, i sama se prošle godine pitala što će 



komunalo raditi ove. Nada se da ćemo dogodine ispuniti uvjete 

za održavanje cesta kvalitetno. T. Delač: cesta prije 

„Zagija“, pa cesta do Habe- loše stanje, može li se nešto 

kupiti materijala od tog kamenoloma tamo, ima li novaca. 

Valjin: mi još nismo došli do te točke gdje povjeravamo 

„Čistoći“  ili se povjerava nekome ugovorom.  Delač: zadnji 

put je Tadija nasuo prije osam godina kad su bili izbori, 

trebamo donijeti odluku, naći rješenje. Tanja Rastović: kako 

će se organizirati održavanje cesta? S. Valjin- bit će pod 

točkom te odluke.  Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 0 PROTIV , 4 

uzdržana- većinom glasova usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2013. godinu 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/8. 

Izmjene Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 

2013. Načelnica: imamo saznanja o prodaji određenih stanova, 

prema tome se radi i izmjena. T. Delač: smatram da ste tu 

točku nekvalitetno pripremili, ima vas tu koji radite i koji 

ne radite, mogli ste na internetu naći koje su te čestice, da 

se zna koji su ti stanovi, koji su ti ljudi.  Načelnica- to 

država prodaje, mi samo dobivamo sredstva, ne znamo da li se 

to i smije znati, obratite se na ministarstvo koje sklapa 

ugovore. A.  Šulentić- to nisu slobodni stanovi, već su u 

njima korisnici stambenog zbrinjavanja, neki ima pravo na 

darovnice, a neki idu u otkup.  Valjin- ti su ljudi prošli 

proceduru prije otkupa,  državno odvjetnišvo ovjerava 

pravovaljanost, Općina Gračac je samo korisnik tih sredstava 

prema propisanoj formi, namjenski.  Vijećnici glasuju te s 13 

ZA, 0 PROTIV , 3 uzdržana- većinom glasova usvajaju prijedlog 

te donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće 

 ili stana u državnom vlasništvu  

na području Općine Gračac u 2013. godini 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/9. 

Izmjena Programa javnih potreba u športu 2013. g. Načelnica- 

vidite koje su udruge u pitanju, neki iznosi su već 

realizirani, nekima smo smanjili, NK Velebit je uvijek bolna 

točka, bio je omča oko vrata, nije se uspjelo znatno smanjiti, 

ali nešto je, budući da se do kraja lipnja izvršilo već 175 

tisuća kuna,  ove ostale udruge dobiju po zahtjevima, mislim 

da do kraja godine neće biti moguće isplatiti sve kako je bilo 



zamišljeno. T. Delač: koji je status NK Velebit, status Franje 

Abramovića, da li je on zaposlen, tražio sam kompletan 

izvještaj, dobio sam od gđe. Sudarević nešto malo, ponovno 

tražim da nam se dostavi kompletan, smatram da je ovaj iznos 

prevelik. Načelnica: iznos je velik jer je već bilo puno toga 

realizirano iako sam i ja htjela više smanjiti. Ne znam je li 

Franjo Abramović više tajnik, imali su skupštinu.  Klubu 

osnivač nije Općina,  razgovarala sam s predsjednikom 

(tadašnjim) da ne kanim da se ugasi, želim da bude održivo, 

želim financirati samo realne troškove, održavanje terena, 

kotizacije, članarine, uspjela sam saznati koliko je to i što. 

Za plaće nemaju niti od mene dobivaju. Delač: jeste vi dobili 

financijski dio njihov kompletni kao načelnica, mi kao 

suosnivači ili dioničari, saznao sam od gđe.  Zdenke da je 

samo za božićnice potrošeno 20-ak tisuća kuna, ja svojim 

ljudima nisam dao božićnice.  Načelnica- ja sam imala 6-

mjesečno financijsko izvješće, nisam osobno radila ovu 

analitiku, primam na znanje i mislim da ćemo dobiti. T. Šišić- 

naravno da treba izvješće, ali kad budemo radili proračun i 

program za 2014. onda možemo raspravljati  jesu li podnijeli 

izvješće. Zdenka Sudarević: previdjela sam da je traženo 

izvješće, imala sam ga, ali nekim čudom nemam ga više u svom 

uredu, ostala je samo bilješka. U rashodima za zaposlene gdje 

se knjiže i božićnice ima 21 tisuća kuna,  a on je imao samo 

jednog zaposlenog. Predsjednica: idemo se vratiti na dnevni 

red i ovu točku. A. Šulentić:  našim programom je i predviđeno 

da im imamo pravo uskratiti sredstva ukoliko ne podnesu 

izvješća.  Vijećnici glasuju te s 13 ZA, 0 PROTIV , 3 

uzdržana- većinom glasova usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Programa javnih potreba u športu za 2013. g 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/10. 

Izmjena Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2013. 

g. Načelnica: nešto je već realizirano, ostale udruge ne daju 

izvješća, planove, osim izuzetaka, nitko ne vodi računa o 

tome, i sad je raspisan poziv do 15. 11. da se trebaju javiti 

za program za 2014., a ne kasnije potezati za rukav. T. Delač: 

ne bi se složio s programom glede knjižnice, osobno bih 

smanjio radnike, ne treba čistačica, nije velika površina, tu 

bi moglo biti ušteda. Mogla bi djelatnica Općine čistiti osim 

Općine i vrtić i knjižnicu. Mislim da ima i djelatnik iz Knina 

kojemu se plaćaju putni troškovi.  Što je to „ostale udruge po 

zahtjevima“. Načelnica- novoregistrirane koje nisu uvrštene 

jer nisu postojale prije, npr. sad imamo udrugu Lička oaza 

koja provodi javne radove, treba imati prostora za to, te npr. 

udruga Zavjet. Delač- budući da sam imao neugodnosti s 

obitelji Tankosić, koja je to udruga koju Darko Tankosić vodi. 



Načelnica- nemam taj podatak. Predsjednica- ovako odlutamo od 

točke.  Vijećnici glasuju te s 10 ZA, 0 PROTIV, 5 uzdržanih 

(vijećnik Šišić trenutno nije u vijećnici)- većinom glasova 

usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2013. g 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/11. 

Izmjena Socijalnog programa za 2013. Načelnica- jedan dio se 

umanjuje jer nije bilo realizacije.  Vijećnici glasuju te s 11 

ZA, 0 PROTIV, 4 uzdržanih (vijećnik Šišić trenutno nije u 

vijećnici)- većinom glasova usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Socijalnog programa Općine Gračac za 2013. g. 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/12. 

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama 

objašnjava  načelnica, jedan dio godine odnosi se na stari 

saziv Općinskog vijeća. T. Delač- predlaže da se odreknu toga, 

da se taj dio novaca radije da za pomoć studentima.  

Predsjednica- nisu to naše naknade, to je fin. stranaka po 

zakonu, studentima se daje po drugom osnovu. Vijećnici glasuju 

te s 12 ZA, 1 PROTIV, 0 uzdržanih (vijećnici Šišić, 

Stanisavljević i vijećnica Cvjetković trenutno nisu u 

vijećnici)- većinom glasova usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava 

političkim strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim 

s liste grupe birača iz Proračuna Općine Gračac u 2013. godini 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/13. 

Izmjena Odluke o komunalnom doprinosu. Načelnica- veliki je 

interes za vjetroelektrane, a zapravo mali koeficijent, 

trebamo još povećati, to je unosan biznis, a ne nosi 

zapošljanje, stava sam da trebamo gledati kako puniti 

proračun, u okolnim mjestima je tako kako predlažemo.  Delač: 

budući da smo taj problem rješavali u mojoj općini, svaki novi 

interes je dobrodošao, ako treba i gratis godinu dana, tamo je 

načelnik doveo Lidl i ja mu na tome skidam kapu. Ne bi bilo 

pametno to dizati. Jesu li to samo vjetroelektrane ili i 

hidro? Načelnica: svi obnovljivi izvori energije. Oni koji 

imaju sjedište u Gračacu neko vrijeme imaju popust 80%, puno 

su privilegirani. A. Šulentić: ono što toliko oslobođeni svi 



oni koji imaju sjedište nije dobro, vrlo malo nam se na osnovu 

toga može vratiti u proračun.  Treba staviti da mogu pod 

određenim uvjetima, a ne da moraju biti oslobođeni, treba 

razraditi tko je to,  pod kojim uvjetima, da odlučuje neko 

povjerenstvo. Još k tome imaju popust za jednokratno plaćanje; 

to su naši izvorni prihodi, a infrastruktura nam je loša. 

Razmislite i o tome. Mnogi  fiktivno prijavljuju sjedišta u 

Gračacu, po meni to nije u redu.  M. Tankosić- vezano uz 

obnovljive izvore energije, iako imamo velika područja 

predviđena za to bilo je na Vladi nedavno da se ukine  

sufinanciranje jer ne zapošljavaju za razliku od toplane na 

biomase.  Jesam za povećanje, ali da ne budemo nepovoljniji od 

drugih, već je pitanje nakon Udbine da li ćemo dobiti koga za 

toplanu, zasićeno je.  Ako drugdje nije manji iznos, onda u 

redu. Vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog, 

čime donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gračac 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/14. 

Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog 

komunalnog otpada objašnjava S. Valjin: novi Zakon o održivom 

gospodarenju otpadom, odluka se odnosi na otpad iz kućanstava, 

da bi „Čistoća“ mogla početi s naplatom i sakupljanjem, dužni 

smo bili donijeti takvu odluku pri čemu smo zapravo prvi u RH, 

ostali su postojeći pružatelji usluge pa se usklađuju po malo, 

mi imamo novu tvrtku. U prijedlog je uvršten i amandman prema 

primjedbama „Čistoće“, vezano uz održavanje spremnika. Delač: 

ako smo prvi koji smo donijeli takvu odluku možda ne bi 

trebali, ne trebamo trčati pred rudo, što imate namjeru s 

deponijom. Predsjednica- deponij nije tema. Delač- objasnite 

Vi predsjednice onda kolegama vijećnicima. Valjin- ovoj je 

miješani i biorazgradivi otpad, ostalo će biti propisano 

drugim aktima. Uredbom se biti propisan način, rješavanje svih 

odlagališta, mi ćemo usklađivati prema onome što na višoj 

razini bude dogovoreno. Šišić- da skratimo- komunalno ne može 

funkcionirati bez ove odluke, moramo donijeti ove odluke da bi 

mogli početi s nečim, da se krene. Vijećnici glasuju te s 15 

ZA, 0 PROTIV,1 uzdržan- većinom glasova usvajaju prijedlog te 

donose 

 

Odluku o načinu pružanja javnih usluga  

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 

biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 



Predsjednica odobrava stanku u trajanju od 19, 20 do 19, 29 h. 

 
Ad/15. 

Prijedlog Odluke o dodjeljivanju obavljanja javne usluge 

prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada. 

Načelnica- djelatnost se dodjeljuje našoj „Čistoći“. Nema 

rasprave, vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju 

prijedlog, čime donose 

 

Odluku o dodjeljivanju obavljanja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/16. 

Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima na području  

Općine Gračac, načelnica kao predlagatelj predlaže, rasprave 

nema. Vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog, 

čime donose 

  

Odluku o komunalnim djelatnostima na području Općine Gračac 

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/17. 

Načelnica predlaže izmjene sastava Vijeća za prevenciju, 

budući da su članovi imenovani prema dužnostima koje 

obavljaju, a tu je došlo do promjena. Također je smatrala 

potrebnim dodati i  predstavnicu Centra za socijalnu skrb, 

tako da je uvrštena i gđa. Fabac. Većina članova ostaju isti. 

Vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog, čime 

donose 

Odluku o izmjenama i dopunama  

Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju  

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/18. 

Načelnica objašnjava prijedlog odluke o izdavanju službenog 

glasila. Mnoge općine imaju, mi inače objavljujemo u 

županijskom glasniku, tako da ponekad dugo čekamo sjednice 

njihove skupštine da bi izdali novi broj glasnika. Objavljivat 

će se naši akti i akti naših ustanova i tvtki. T. Delač: da bi 

se nešto osnovalo to sigurno nešto košta, koliko treba 

djelatnika? Načelnica: neće ništa posebno, to će raditi naši 

djelatnici koji ionako te materijale već pripremaju. B. Fumić- 

nećemo koristiti usluge tiskare, određeni broj tiskanih 

primjeraka koje smo obavezni nekome dostaviti sami ćemo 

ispisivati i uvezivati, inače će biti na web-stranici. Problem 

nam je to što ovisimo o županijskom glasniku, čekamo nekad i 

dva mjeseca, a većina akata koji se donose mora biti 



objavljena u službenom glasilu da bi stupila na snagu i bila 

primjenjiva. Nije nam neki problem to raditi, a bit će nam 

korisno. Vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju 

prijedlog, čime donose 

 

Odluku o izdavanju službenog glasila Općine Gračac 

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/19. 

Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Baltazar“. 

Ravnateljica Frček navodi da je riječ o usklađivanju s 

izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, ukoliko je 

potrebno detaljnije će obrazložiti, uz Statut se usklađuje i 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, a zatim i ostali akti. Nema 

rasprave. Vijećnici glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju 

prijedlog, čime donose 

 

Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Statut Dječjeg vrtića »Baltazar« 

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/20.  

Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu- 

ravnateljica je već ranije objasnila. Nema rasprave. Vijećnici 

glasuju te jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog, čime donose 

 
Odluku o davanju prethodne suglasnosti na 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada 

 Dječjeg vrtića »Baltazar« 

 
 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Ad/21. 

Osnivanje trgovačkog društva „Gračac vodovod i odvodnja“. 

Načelnica: vijeće ima pravo prijedloga uprave, nismo se o tome 

dogovarali, to pitanje mislim da zajednički raspravimo 

kasnije, tako da sad idemo s odlukom o osnivanju bez tog 

članka o prijedlogu uprave, a onda se i ostali članci iza 

pomiču za jedno mjesto. Moramo osnovati društvo da bismo 

dobili dozvole za zakonito obavljanje djelatnosti, niti 

ministarstvo niti Hrvatske vode ne mogu nam pomoći dok nemamo 

društvo. Možemo očekivati da će Hrvatske vode potraživati od 

općine naplatu naknade, samo komunalno poduzeće nije 

isplaćivalo naknadu Hrvatskim vodama godinu i pol. Zakon 

strogo propisuje djelatnike određene  stručne spreme, kako 

ćemo to uspjeti organizirati, to ćemo dogovoriti.  Delač: kako 

ste to zamislili, vjerujem da je to smislila nova koalicija 

HDZ-a i SDP-a koja je tajno potpisana. Predsjednica- opomena 

vijećniku Delaču, to su insinuacije. Delač-koju ste osobu 



namijenili za direktora, molio bih informaciju tko će to 

društvo voditi i na koji način će raditi. Predsjednica: 

načelnica je već odgovorila. Delač- nije korektno od Vas da me 

prekidate, postavljam pitanje koja osoba je predviđena, koliko 

ljudi će se  zaposliti i na koji način će djelovati i s kojim 

sredstvima? G. Milenko Jelača je osobno već zvao neke ljude i 

nudio  im zapošljavanje, zvao je Đoku Takača. Hoće ovog puta 

biti  transparentno, ja osobno nemam nikoga. Načelnica: moraju 

biti inženjeri, ovdje na našem području koliko znamo imamo 3, 

od čega dva već zaposlena. Od nas nitko konkretno nema tu 

osobu, to sam već rekla, već bi bila ta osoba navedena u 

prijedlogu da je imamo. Delač: hoće li biti transparentno? 

Načelnica- zakon je odredio struke, ako mi uspijemo naći 

dovoljan broj ljudi te spreme bit će dobro, sada to ne može 

kao u bivšem komunalnom. Ja zaista radim po zakonu i to mi je 

bitno, osobu moramo zajednički naći.  Ovo je bitno i tiče se 

svih nas, sad nitko neće o ovome razgovarati. Delač: budući da 

u Srbu, koji je vezan s općinom Gračac, kako kaže g. Rađenović 

koji je bio samnom na listi, situacija s vodovodom 

katastrofalna, hoće li biti izdvojeni pogon. T. Šišić- to je 

stvar uprave tko će biti.  M. Stanisavljević- može li naplata 

odmah? Načelnica- kad dobijemo dozvolu.  Vijećnici glasuju te 

jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog, čime donose 

 
O D L U K U  

o osnivanju trgovačkog društva  

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. 

za djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

 
 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 
Kako više nije bilo tema za raspravu, sjednica je zaključena u 

19, 53 h.  

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                   PREDSJEDNICA: 

Bojana Fumić, mag. iur.          Katarina Pleša Jakovljević     

 

 
 

 


