REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/01
URBROJ: 2198/31-02-14-3
U Gračacu, 17. veljače 2014. g.
Z A P I S N I K
sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 17.
veljače 2014. 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, 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.
Nenazočni: Jasna Končarević, Berislav Crepulja i Mirko Pezer,
koji su ispričali svoj nedolazak na sjednicu.
Utvrđeno je da nazočna većina vijećnika (14 od 17) 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
Svjetlana Valjin i Bojana Fumić.
Aktualni sat počinje u 17, 02. Prijavljuju se vijećnici:
Nebojša Rađenović, Tomo Delač, Viktor Kupčak, Ivana Tomić.
Nebojša Rađenović: zašto se ne raspišu izbori za Mjesni odbor
Srb i do kuda se stiglo s vodovodom?
Tomo Delač: dokada se mislite tako bahato ponašati s poreznim
obveznicima Općine Gračac,
isplaćujete božićnice, niste
smanjili plaće, a vijećnicima ste, samo nekima, isplatili
dugove? Što nam možete reći o proteklom razdoblju iz sebe,
koji su rezultati, posebno na području Mjesnog odbora Srb gdje
se niste niti pojavili?
Viktor Kupčak- može li se nešto poduzeti da Jedinstveni
upravni odjel popiše zgade i objekte koji ugrožavaju sigurnost
građana, da se kontaktira vlasnike, da se uruše do kraja.
Drugo pitanje je odvodnja—također vezano uz Jedinstveni

upravni odjel- odvodni sustav na području zvanom Žabarica je
začepljen, da se proba riješiti taj problem.
Ivana Tomić: nema pitanja za načelnicu nego za Tomu Delača što
proziva mene za Udrugu „Legalina“? Predsjednica: to ćete pod
točkom dnevnog reda.
Načelnica odgovara redom na postavljena pitanja:
Izbori za Mjesni odbor- nije do mene, predsjednica Vijeća je
još prije dva mjeseca tražila njihovo izvješće, kao što se
tražilo za druge, ali ga još uvijek nismo dobili. Bojana Fumić
upoznaje vijećnike s uputama Ministarstva uprave po kojima je
odgovoreno na mnoge upite općina i gradova o mogućnostima
održavanja izbora za mjesne odbore zajedno s izborima za EU
parlament koji se održavaju ovog proljeća. U mišljenju je
navedeno da je to moguće, mogu i ista tijela provoditi izbore,
ali to onda mora biti propisano općim aktom, a mogu na isti
dan
na istom mjestu i posebna tijela, bitno je uskladiti
rokove raspisivanja na način da se mogu održati isti dan.
Načelnica- što se tiče vodovoda došlo je do izmjene pravilnika
o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti, dan je rok do
2 godine od datuma registracije do kad svi uvjeti moraju biti
ispunjeni, kad se izvrši registracija odmah treba ići naplata.
Ministarstvo to odobrava, brzo će izaći na teren. Rad s
kemikalijama je problem, ne možemo bez stručne osobe za
kemikalije, stupila sam u kontakt s vodovodom iz Zadra o tome
da se ugovori da njihova stručna osoba to radi. Tražili smo
razne mogućnosti, gledamo da član uprave bude jedna ujedno i
stručna osoba, kao dobro rješenje došao je u obzir jedan mladi
apolitičan mag. građevine, niskogradnje, Marijan Babić, inače
zaposlen u Cestama Zadarske županije, izrazio je želju i bio
bi mu to veliki profesionalni izazov, to je jedan jako
ozbiljan mladić, a već ima iskustva u radu.
Odgovor
g. Delaču: dugovi vijećnicima nisu od sad, već se
dvije godine prije nisu isplaćivale naknade, stanje jako
teško, iz mjeseca u mjesec sve je manje prihoda, isplaćivali
smo i starom i novom sazivu i na osnovu osobnih dogovora i na
osnovu tužbi, vijećnici su bili razumni i dali nam godinu dana
prostora.
Što se tiče rada u proteklom razdoblju na redu je
redovno izvješće za iduću sjednicu za 7-12. mjesec 2013.
godine. Što se tiče područja Srba, niste dobro informirani,
bila sam već nekoliko puta, svake prve nedjelje u mjesecu sam
u Srbu, ne znam tko Vam je dao tu informaciju, čak smo išli i
na zahtjev g. Vojvodića ja i zamjenik i službenici.
Odgovor vijećniku
za neke je već
očitovanje o tim
dok ja odgovaram
pita za naknade.
poslije sjednice.

Kupčaku: zgrade su u privatnom vlasništvu,
ranije traženo od Fonda za privatizaciju
zgradama.
Načelnica- vijećnik Delač priča
na pitanja vijećnika. T. Delač- Marko Gale
Načelnica- on nije vijećnik, neka Vas pita
T. Delač- pisano traži odgovore za naknade

Stanisavljeviću i Rađenoviću. Načelnica: ne može se rušiti bez
vlasništva i građevinske dozvole. Svjetlana Valjin: naš
komunalni redar sada po novom zakonu može utvrditi da je
zgrada ruševna opasna, izdati vlasniku nalog, vlasnici se
oglušuju, a,
kao niti graditi, ne smije se niti rušiti bez
dozvole, da Općina to radi bez dozvole bila bi na policiji,
ako postoji interes mi možemo prikupiti informacije, ali onda
se treba planirati u proračunu sredstva. Najveći problem je
bivši
hotel
„Kremen“
vlasništvo
dijelom
Fonda
za
privatizaciju, Fond je uputio na upravu tvrtke „Lički krovovi“
i za dugove komunalnih naknada i za rušenje. Možemo unaprijed
pretpostaviti da bi to snosila Općina Gračac. Anka Šulentićkomunalni redar je više puta tražio nadzor i građevinske i
prometne inspekcije. Svjetlana Valjin- ako bismo mi snosili
troškove, onda bismo se mi mogli i uknjižiti na zgradu.
Načelnica- oko problema Žabarice bi se trebala konzultirati
adekvatna stručna osoba, bili smo ja i zamjenik, stanje je
teško.
Nebojša Rađenović- izdani su računi za otpad, nema
kontejnera u Srbu, upućeni su prigovori. Načelnica to je stvar
„Gračac čistoće“. S. Valjin- komunalni redar je upozorio
„Čistoću“ da nema dovoljno kontejenera.
Predsjednica: g.
Delač i gosti, mi ovdje radimo. Tomo Delač od presjednice
Vijeća dobiva opomenu zbog izrečene psovke. Predsjednica- ima
li još pitanja za načelnicu. Nebojša Rađenović- najbolje da
načelnica objasni njegov status u vezi naknada.
Pristupa se usvajanju dnevnog reda. Predsjednica upoznaje
vijećnike da je
općinska načelnica dostavila prijedlog
nadopune dnevnog reda točkom: Prijedlog Odluke o imenovanju
Odbora za javna priznanja Općine Gračac, predlaže se da to
bude 3. točka, a 3. postaje 4. Uz to je vijećnicima dostavljen
i pisani tekst prijedloga odluke.
Tomo Delač navodi da je pismeno predložio tri točke dnevnog
reda,
nijedna
nije
ušla
u
dnevni
red,
pita
zašto?
Predsjednica čita točke koje je predložio vijećnik Delač: 1.
smanjenje komunalnih doprinosa za sve subjekte do izlaska iz
krize,
2.
hitno
pomaganje
ljudima
glede
stambenog
zbrinjavanja, 3. Izvještaj o svim dužnicima komunalnih obveza
financijski osobito poslovnih. Predsjednica: kom. doprinosi su
nedavno smanjivani, očigledno ste mislili na komunalne
naknade, ali niste to napisali, za stambeno zbrinjavanje
postoji nadležan državni ured,
izvještaj koji tražite- koje
su to obveze. Vi niste dostavili prijedloge odluka. B. Fumić
objašnjava da onaj koji predlaže mora imati konkretan
prijedlog odluke kakvu predlaže. Delač: vi ste mi rekli da to
mogu načelnica i predsjednica. B. Fumić- one su, ako žele,
jedni
od
predlagatelja,
Vi
kao
vijećnik
imate
pravo
prijedloga. Delač- ja sam prozivan da sam dužan, neki viđeni
građani su dužni želim neka se zna ta lista srama.
Predsjednica: ne znamo smijemo li sve to po zakonu. Delač:
Došlo je do problema, građanima se otpisuje, gđa . Svjetlana

mi je rekla da se na Vijeću to otpisuje. Povlači to za sada,
ali predlaže da se hitno to napravi. Predsjednica smatra da se
prvo treba ispitati zakonitost tog zahtjeva.
Bojana Fumić
daje objašnjenje vijećniku Delaču vezano uz njegov prijedlog
uvrštavanja smanjenja komunalnih doprinosa. Očigledno da niste
mislili na doprinose, mada ste tako napisali. Ukoliko mislite
na komunalne naknade, načelnica namjerava napraviti prijedlog
akta o smanjenju komunalnih naknada, no isto ne može stupiti
na snagu bilo kad tijekom godine, već se odluka odnosno
izmjena vrijednosti boda prema odredbama Zakona o komunalnom
gospodarstvu mora donijeti najkasnije do kraja studenog tekuće
godine da bi mogla biti u primjeni od 1. siječnja nove godine,
što će biti i učinjeno.
Vijećnici glasuju o predloženom dnevnom redu s dopunom
načelnice s 13 ZA, 0 PROTIV, 1 UZDRŽAN (od ukupno 14 nazočnih
vijećnika) čime usvajaju dnevni red.
Tomo Delač- prigovor predsjednici oko kršenja postupanja po
Poslovniku, navodi da nije čitala dnevni red. Predsjednicaupozorite me prije drugi puta. Nebojša Rađenović- netko ga
krši i u stranci i u općini. T. Delač- a Nebojši opomena?
Predsjednica- vijećnik Nebojša Rađenović ima opomenu.
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Općine Gračac za
2013/2014. godinu
2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Gračac
3. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja
Općine Gračac
4. Rasprava o nesavjesnom i neodgovornom ponašanju pojedinih
vijećnika Općinskog vijeća
Prije pristupanja dnevnom redu predsjednica poziva vijećnike
da se izjasne ukoliko imaju primjedbi na zapisnik s 5.
sjednice. Primjedbi nema, zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad/1
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gračac za 2013/2014. godinu
objašnjava zamjenik općinske načelnice Anto Jurić. Radi se o
zakonskoj obvezi, prijedlog je dostavljen, da li je što
izostavljeno, ima li se nešto dodati? N. Rađenović- civilna
zaštita- da li je netko provjerio zdravstvenu sposobnost tih
ljudi, npr. Gojka Radakovića. Anto Jurić- posebni liječnički
pregledi nisu obavljani. Kroz razgovor s ljudima to se
utvrđivalo. Načelnica- on je i zapovjednik DVD-a Srb. T.
Delač- koliko će to koštati, ima li financijska konstrukcija.
Anto Jurić: nije do sada ništa opremano, nema niti jednog
prsluka, stupit ćemo u kontakt sa Županijskim stožerom pa će

nas oni usmjeriti. Vijećnici glasuju s 13 ZA, 0 PROTIV, 1
UZDRŽAN (od ukupno 14 nazočnih vijećnika) čime donose
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području Općine Gračac za 2013/2014. godinu
koje se prilažu i sastavi su dio ovog zapisnika.
Ad/2
Načelnica objašnjava prijedlog Odluke o javnim priznanjima- u
skladu sa statutom,
prijedlog sadrži procedure dodjela,
kriterije, nakon toga je odluka u kojoj je prijedlog da odbor
bude zapravo funkcijski određen, ne po imenima već po
dužnostima. Za iduću sjednicu dostavit će se prijedlog
pravilnika za dodjele stipendija. Delač: nada se da neće biti
novčana priznanja. Načelnica- jeste li pročitali, postoji
nekoliko mogućnosti. Odbor će provesti i predložiti Vijeću na
odlučivanje. Vijećnici glasuju o prijedlogu te sa 14 ZAjednoglasno (od ukupno nazočnih 14 vijećnika) donose
Odluku o javnim priznanjima Općine Gračac
koja se prilaže i sastavi je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Prijedog Odluke o odboru za nagrade i priznanja, načelnica je
već ranije objasnila, predloženo je da ga čine predsjednik
Općinskog vijeća, načelnik i pročelnik, po dužnosti. Prijava
za raspravu nema. B. Fumić po pitanju same nominacije navodi
da je zaista predviđen širok krug predlagatelja. Načelnica
dodaje da svi mogu nekoga predložiti, a sam odbor koji to
priprema i provodi čine ljudi koji su u općini po nekoj
dužnosti. Vijećnici glasuju o prijedlogu te sa 14 ZAjednoglasno (od ukupno nazočnih 14 vijećnika) donose
Odluku o imenovanju
Odbora za javna priznanja Općine Gračac
koja se prilaže i sastavi je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Rasprava o nesavjesnom i nedgovornom ponašanju vijećnika:
Predsjednica
Katarina
Pleša
Jakovljevićna
jednoj
od
prethodnih sjednica vijećnici Tomo Delač i Nebojša Rađenović
tražili od mene da se očitujem o navodnom davanju/primanju
mita, ja sam rekla da ću se obratiti policiji, to sam i
učinila, imam uvjerenje od policije za Nebojšu Rađenovića da
je prema meni počinio klevetu jer nema dokaza da sam počinila
takvo djelo, tužit ću ga. Moje osobno mišljenje je da
vijećnici trebaju biti ljudi koji će voditi računa o tome kako

će se ponašati, počiniti klevetu je kršenje zakona, moje je
pravo tražiti od Nebojše Rađenovića da podnese ostavku,
njegovo je pravo da to ne prihvati, ali ne da se smije
podrugljivo pa mu dajem opomenu. Mi smo svi tu došli jer su
nas glasači poslali. Mnogi ljudi su izabrani bili izabrani pa
su završili kao npr. Sanader i Čačić u zatvoru, Holy bez
funkcije- svi su na neki način kršili zakon. Tomu Delača sam
prijavila jer me kleveće da ucjenjujem načelnicu, nisam se
uspjela naći s inspektorom Dusparom da dobijem potvrdu te idem
u privatnu tužbu, tražim i od g. Delača da odstupi zbog
kleveta. Ako netko nije imao dokaza za policiju, onda klevetom
krši zakon.
Ivana Tomić prigovara na ponašanje Tome Delača: da Vam dam
OIB,
matični
broj
udruge
“Legalina“,
ja
sam
tajnica,
predsjednica je Đurđica Paunović, za sve nejasno obratite se
pravnici Ljubici. I. Tomić Pokazuje izvode o stanju računa
Udruge, Delač je proziva da je pronevjerila 93 tisuća eura.
Javni radovi su odrađeni prošle godine, nije bilo komunalnog,
utrošak novca EU fondova provjerava se detaljno i to rade
njihove komisije, a ne Općina.
Robert Juko- glede isplata vijećničkih naknada- za Upravno
vijeće Vatrogasne postrojbe potpisivao sam milijunske iznose,
a nisam dobivao naknade, ostvario sam prihode iz vijećničkih
naknada, dogovorili smo prolongiranje anuiteta. Nije mi bilo
bitno, ali javio mi se problem u obitelji koje ne bih nikome
poželio, i kao građanin kojemu je trebala pomoć obratio sam se
Općini oko mogućnosti da mi se osigura isplata naknada koje su
mi dužni, umanjeno za određeni dio kojega sam se odrekao.
Stjepan Knežević- prozivanje od strane g. Delača prevršilo
svaku mjeru, i ja sam s njime obavio razgovor između njegove
zgrade i moje firme- i mene je klevetao: da smo Tadija i ja i
Pjesnik milion i ne znam koliko krivi za Ličke krovove, za
neka ubojstva, rekao sam neka me makne s Facebook-a, ne da mi
se zamarati s time, svi su rekli pusti Zagija, ali mislim da
tvojoj obitelji nije bilo zgodno pročitati tvoje avanture s
konobaricama, ne znam je li istina, ali ja ovo neću dozvoliti.
Iza toga si nastavio s prozivanjem, nakon što je tvrtka u
kojoj radim potpisala ugovor, da se očisti snijeg što je nama
samo teret dok se prebrodi ovo stanje. Posao koji smo odradili
je takav da je ujutro u pola osam očišćen Gračac i Srb, drugi
puta možda neće biti tako brzo. Sam sam se trudio. Pisao si da
nekima nije očišćeno možda zato što su Srbi. To nije istina,
mene to ne zanima, volio bih vidjeti jedan primjer, mi koji
smo ovdje od 1995. ovdje meli smo grad,
čistili smeće i
snijeg, volio bih da barem netko od tih koji se bune ispred
svoje kuće pomete umjesto što kleveću. Neka ljudi odu u moje
rodno mjesto i pitaju za mene. A pođite u Kosinj, Perušić,
Gospić, Karlovac pa pitajte tko je Zagi odnosno g. Tomo Delač.
Ako sam ja loš, neka ljudi kažu, takav sam. Ti se ne možeš

predstavljati kao zastupnik Dabe ili nekih ljudi, moj broj
više nemoj zvati, ti ljudi imaju moj broj mogu me sami zvati
ako me trebaju, vozio sam kad je trebalo i ljude i doktora i
to ne mora znati niti Delač niti načelnica, ali način kako
postupate nije u redu. Kako bi se osjećali da sve ovo netko
okrene na drugu stranu, kako bi bilo da sam ja kad si ilegalno
nadozidao onaj kat bio protiv, a ja sam rekao pustite čovjeka
neka radi, mogli smo prigovoriti, a pomogli smo, i opet ćemo.
Tanja Jović- u potpunosti podržavam ovu točku, jer sam u toj
aferi spomenuta i ja, ljudi su me zaustavljali na ulici i
pitali, ali ljudi znaju da nisam takva, to niti jedan
Rađenović bivši drug ne može pobiti, nije u redu niti
prozivanje nas kao učiteljica, mi smo javni djelatnici i kao
učitelji i općinari i svi drugi, nije nam svejedno ono što se
o nama piše, i ja ću razmisliti što ću, to je nekulturno,
bezobrazno, glavni argument je nečiji privatni život, posebno
kad vam je meta žena, ali mi smo jake, jače od vas. Ovdje ima
osoba bez ikakvog karaktera i morala, prije nego pišete o
drugima,
napišite
svoju
autobiografiju.
Mene
više
ne
spominjite. Stjepan Knežević: moj telefon je otvoren svima i
dalje, ali ne da me Delač zove za druge.
Knežević napušta
vijećnika.
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Nebojša Rađenović- tko je falsificirao potpis Stanisavljevića
za drugu sjednicu vijeća, to su učiteljice.
StanisavljevićĐorđe Terzić me zvao i pitao da li nešto može potpisati
umjesto mene, ja sam rekao da može, nešto nije bilo bitno,
mislim da je bio prijedlog za potpredsjednika Vijeća, ja sam
podržao. Predsjednica- ja i dalje mislim da Rađenović ne može
biti
vijećnik.
Rađenovićpo
statutu
ne
može
tako.
Stanisavljević- kao i Juko, za naknade, kod načelnice je
dogovoreno da se u roku od godine dana isplate dugovi, g.
Obradović je htio da se isplati ranije, a da se odrekne jednog
dijela, ja imam dijete s posebnim potrebama, trebalo mi je da
može u adekvatnu školu, molio sam, i nije isplata duga nego
polovine. Oko čišćenja snijega, volio bi da je Knežević još
tu, ljudi su više nego zadovoljni.
Tomo Delač: kolegice Tomić, sve sam provjerio, tražim da se
dostave podaci o onome što je Udruga Legalina dobila, što je
bilo u „Zadarskom listu“, u suradnji s Udrugom „B.a.b.e“.
Dosad
je
Udrugu
vodila
nevjenčana
supruga
g.
Đekića,
neformalno. Ivana Tomić pokazuje dokumentaciju Udruge. Tomo
Delač- osoba koja vodi nekoliko udruga mi je rekla, dok je
Udruga „B.a.b.e“ uključena, sumnjivo je, treba provjeriti.
Ivana Tomić napušta sjednicu u 18, 15. Ostaje 12 vijećnika.
Tomo Delač obraća se vijećniku Robertu Juki- nemam ništa
protiv tebe, zašto su ovi bivši vijećnici marginalizirani, a
ti i Stanisavljević ste dobili. Pitao sam načelnicu po kojem

redosljedu je davala isplatu, na upit vijećnika iz HDZ-a i
drugih. Načelnice Vi ste potpisali ugovor za ceste. Načelnicane, već „Gračac Čistoća“ kojoj je to povjereno. Delač: U
nekoliko navrata ljudi su mi se obraćali, rekli su da je
katastrofa, rekao sam im koga da zovu, što se tiče incidenta
u Mazinu, Knežević je spuštao slušalice. Radu Gudelja sam
osobno prozvao, što se tiče kolegice Tanje Jović i Vas,
predsjednice Vijeća, insp. Duspara je bio kod mene i dobro se
nasmijao, nemojte me sutra tužiti već odmah sada, Vi ste ta
koja ste ucijenili načelnicu Općine Gračac i podržali
direktoricu da vam zaposli Momira, ucjenjivali ste za proračun
pod uvjetom da se zaposli Darko Kesić, Vašeg muža sin i ekipa,
izdali ste narod. Anto Jurić mi je rekao da je sve dogovoreno
s Vama, niste dostojni biti predsjednik vijeća. Ja sam sam
financirao kampanju, Vi ste se ušlepali. Tanja Rastović- ovo
je izašlo iz svih okvira, trebate prekinuti sjednicu. Tanja
Rastović odlazi u 18, 22. Ostaje nazočno 11 vijećnika. Delačda rekao sam da si prodala ljude. Predsjednica- tu su
svjedoci, postoje li dokazi za tu ucjenu? Tanja Jović- a ti
Rađenoviću što plješćeš, sjeti se da si bio na listama SDP-a,
DPS-a, SDSS-a.
Nebojša Rađenović i Tomo Delač odlaze u 18,
25. Ostaje nazočno 9 vijećnika. Predsjednica:
Tankosiću,
Rađenović je član SDSS-a, učinite nešto. Tankosić- onda ste i
vi. Predsjednica: nisam. Tadija Šišić: stranke neka utječu na
ponašanje svojih vijećnika, na nama je da svatko utječe na
svoje, a na nezavisne svi zajedno, i mene se prozivalo, ali
ako mu damo na značaju onda je važan, trebamo to ignorirati.
Svatko u svom krugu neka reagira da se ne radi cirkus, i
držati se Poslovnika. Predsjednica: htjela sam predložiti da i
svi vijećnici tuže Tomu Delača. Milorad Stanisavljević- ljudi
uopće ne prave problem, zahvalni su. Predsjednica- Tomo Delač
piše kako Vijeće ništa ne radi, da su vijećnici automati koji
dižu ruke, što raditi? U međuvremenu je iz vijećnice otišao i
vijećnik Ivica Miletić. Rasprava se završava te se sjednica
zaključuje u 18, 30 h.
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