REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/02
URBROJ: 2198/31-02-14-2
U Gračacu, 16. travnja 2014. g.
Z A P I S N I K
sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 16.
travnja 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:
Robert Juko, Viktor Kupčak, Ivica Miletić, Berislav Crepulja,
Stjepan Knežević, Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović,
Nebojša Rađenović, Jasna Končarević, Ivana Tomić, Tanja
Rastović,
Milka
Cvjetković,
Đorđe
Terzić,
Milorad
Stanisavljević, Tomo Delač.
Nenazočni: Tadija Šišić i Mirko Pezer, koji su ispričali svoj
nedolazak na sjednicu.
Utvrđeno je da nazočna većina vijećnika (15 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, službenica Bojana
Fumić.
Aktualni sat počinje u 17, 05. Za riječ se javljaju vijećnici
Tomo Delač, Milka Cvjetković, Nebojša Rađenović, Viktor
Kupčak, Jasna Končarević, Milorad Stanisavljević.
Tomo Delač: zbog čega se rijetko održavanju sjednice Općinskog
vijea, sramota- to je bilo pitanje predsjednici Vijeća, a sad
pitanje načelnici: kada se građani mogu nadati saniranju svih
općinskih puteva, to sam Vam već postavio pismeno, da li se
mogu novci koji su bili namijenjeni za snijeg prenamjeniti za
popravak puteva, a 2. pitanje je: mi smo na prošloj sjednici
spominjali mladog Babića iz tvrtke za ceste da će on biti
direktor vodovoda, i dalje nemamo direktora- zbog čega se ing.
Franjo Tomić koji zadovoljava uvjete ignorira, a ujedno se

priča da će direktor biti bivši direktor „Komunalnog“ Dijak i
njegova supruga Ljilja koja ima osnovnu školu, konobarica je,
Dijak koji je ostavio u „Komunalnom“ milijun i nekoliko
stotina tisuća kuna duga, kupio bez računa staru kombinirku.
Milka Cvjetković: poljoprivredno zemljište, da li je općinsko
ili državno, tko s tim raspolaže, imaju li domaći ljudi
prednost, 2. kako se može riješiti zemljište, je li državno
ili je općinsko zemljište na kojem su izgrađene kuće?
Nebojša Rađenović: tražio sam izvode općinskog računa od 15.
o6. 2013. do 31. 12. 2013., dobio sam kartice, nisam izvode,
ovim putem to tražim, sa svim prihodima i rashodima, 2. da se
očituje o izjavi g. Delača za „Vox“ o istrazi USKOK-a što se
radi u općini Gračac, tražim o tome očitovanje.
Viktor
Kupčaksvake
godine
200
miliijuna
kuna
od
telekomunikacija općine i gradovi poklone HT-u, samo 17% je
sklopilo ugovore s HT-om, korištenje temeljem prava puta, čl.
28. i 29. zakona. Koliko mi imamo kablova, predlažem da se
ustanovi koliko je to i da se prema HT-u pošalje jedan ugovor
da vidimo koliko se može uprihodovati s te strane.
Jasna Končarević: odustaje od pitanja.
Milorad Stanisavljević: seoski putevi, već je Delač spomenuo,
loša je situacija, posebno ove zadnje zime, putevi se
pretvaraju u potočiće, predlaže da se barem saniraju od
postojećeg materijala tamo gdje se može.
Načelnica odgovara na vijećnička pitanja:
Odgovori vijećniku Delaču: to se može prenamijeniti u
određenom dijelu, sve u skladu s mogućnostima, imamo puno
zahtjeva, Bruvno, Srb, kom. redar mora na teren utvrditi
prioritet, baš zahtjev koji ste napisali na nerazvrstane ceste
–Miljuši, Vi pišete o osobama, ali mi zapravo imamo mještane
iz tog dijela koji traže popravak za neke druge puteve, cesta
je jako puno, ne bi bili dovoljni milijuni, ne mogu vam reći
točno kada će sve biti. Predsjednica- kada nabavimo stroj
nabavit će se i materijal. Načelnica: glede vodovoda, mi smo o
tome razgovarali na prošloj sjednici da je izmjenom pravilnika
omogućeno da dobijemo licencu na dvije godine, mladi gospodin
s kojim smo razgovarali, on ipak to ne želi, ima siguran
posao, nakon toga je bilo razgovora s vijećnicima, nije bilo
konkretnog
prijedloga.
Delač:
imao
sam
ja
prijedlog.
Načelnica: ja mislim da g. Tomić, ako je adekvatan, ne treba
Vas da pitate za njega, nikad se nije izjasnio za to sam.
Delač: ja sam Vam kao vijećnik poslao zahtjev. Načelnica:
problem je način na koji Vi postavljate pitanja, nitko nije
rekao da on nije adekvatna osoba. T. Delač: g. Babić je rekao

da ste Vi njemu sami nudili mjesto, zašto niste nudili tako i
Tomiću kako ste sami zvali Babića. Načelnica: ne možete Vi
tražiti mene da nekoga zovem. Nezamislivo je da Franjo ide
preko Vas.
Načelnica započinje odgovarati na pitanja vijećnice Milke
Cvjetković,
Tomo
Delač
upada
u
riječ,
dobiva
opomenu
predsjednice. Načelnica vijećniku Delaču: jednom zauvijek, Vas
nitko ne vrijeđa, a Vi cijelo vrijeme to radite. Načelnica
nastavlja odgovor Milki Cvjetković: sve je u vlasništvu RH ako
nije u privatnom vlasništvu. Po tom pitanju u zadnje vrijeme
se dosta ljudi javlja koji nisu u posjedu, preko nas se
skuplja dokumentacija i dostavlja Agenciji za poljoprivredno
zemljište, mi vršimo provjeru i pripremu dokumentacije, mi
direktno ne raspisujemo natječaje. Načelnica: ako je u
građevinskoj zoni, onda je vlasnik općina. Dodatno pojašnjava
Bojana Fumić: uglavnom je u građevinskoj zoni vlasnik općina,
ako nije temeljem nekih posebnim osnova i tu vlasnik država, a
prodaja je moguća putem natječaja po tržišnoj cijeni ili
iznimno, bez natječaja, ali opet po tržišnoj cijeni, za
određene zakonske situacije (legalizirani objekti, oni kojima
nedostaje neki manji postotak za građevnu česticu i sl.).
Načelnica- te izvode ste već tražili, vidjet ćemo što možete
dobiti. Bojana Fumić- postoje podaci na izvodima koji ne mogu
biti dani, imate pravo uvida, ali ne u sve. Nebojša Rađenović:
očitujte se, na bankovne izvode sve imamo pravo po statutu.
Načelnica: koji su to članci, mi nismo upoznati pa se ne
možemo očitovati, ja sam načelnica, koji su da se mi svi
zajedno onda o tome očitujemo.
Načelnica
daje
odgovor
vijećniku
Kupčaku
na
Zakon
o
telekomunikacijama– ovaj zakon se veže na odluku o služnosti
koju smo donijeli u 7. mjesecu ili kasnije prošle godine,
moramo još proučiti.
Odgovor Stanisavljeviću: trebamo stroj, nemamo opreme, moramo
sjesti zajedno van sjednice budući da imamo svi mi neka
saznanja, svatko sa svoje strane i vidjeti što možemo.
Aktualni sat završava u 17, 25 h.
Predsjednica predlaže
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija
Općine Gračac
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gračac
za 2014. godinu (materijal će se dostaviti na sjednici)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac
2013. g.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za
komunalne djelatnosti

5. Prijedlog
Programa
utroška
sredstava
naknade
za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o udruživanju u Vatrogasnu zajednicu
Općine Gračac
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
9. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gračac
10.
Prijedlog
Odluke
o
odabiru
(održavanje
javne
rasvjete)
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnog
odbora Srb
12.
Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog izbornog
povjerenstva (za provedbu izbora vijeća Mjesnog odbora)
13. Prijedlog
Izvješća
o
realizaciji
Programa
utroška
sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na području Općine Gračac u 2013. godini
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa
održavanja
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
15.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa
gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
Tomo Delač: imam ja za dnevni red, jučer sam tek dobio e-mail
od organizatora „Lost theory“ festivala glede cjenika za
pružanju trg. ug. usluga na tom festivalu, lani smo mi domaći
imali neki bonus, plaćali sm 500 eura, oni su ove godine digli
cjenik strašno, moli hitan sastanak predstavnika ugostitelja s
organizatorom. Predsjednica- mi to možemo primiti na znanje,
ne možemo donijeti odluku. Načelnica- ne donosimo odluke o
radu privatnika. Delač- Grad Zadar je izbacio „Garden
festival“
jer
se
nisu
uklapali.
Predsjednica:
treba
kontaktirati organizatora, a ne obrtnike. Ivica Miletić- ni
mene do sad nitko nije kontaktirao. Viktor Kupčak: ako općina
daje neku malu parcelu, a mi da njih time ucjenjujemo nije
zakonito.
Vijećnici glasuju o predloženom dnevnom redu te jednoglasno, s
15 glasova ZA (od 15 nazočnih) usvajaju dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija
Općine Gračac
2. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gračac
za 2014. godinu (materijal će se dostaviti na sjednici)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac
2013. g.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o. za
komunalne djelatnosti
5. Prijedlog
Programa
utroška
sredstava
naknade
za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2014. godinu
6. Prijedlog Odluke o udruživanju u Vatrogasnu zajednicu
Općine Gračac
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra
8. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
9. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području
Općine Gračac
10.
Prijedlog
Odluke
o
odabiru
(održavanje
javne
rasvjete)
11. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnog
odbora Srb
12.
Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog izbornog
povjerenstva (za provedbu izbora vijeća Mjesnog odbora)
13. Prijedlog
Izvješća
o
realizaciji
Programa
utroška
sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom
vlasništvu na području Općine Gračac u 2013. godini
14. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa
održavanja
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
15.
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa
gradnje
objekata
i
uređaja
komunalne
infrastrukture za 2013. godinu
Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, predsjednica poziva
vijećnike da, ukoliko imaju, iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne 6. sjednice. Tomo Delač ima primjedbe na zapisnik.
B. Fumić upoznaje ga da mora navesti što točno smatra da je
ispušteno i na kojem mjestu, podsjeća da se u zapisnik unose
bitni dijelovi rasprave. T. Delač: mislim na lupanje šakom o
stol Kneževića i vrijeđanje vijećnika Šišića koji je izjavio
da se njega i Rađenovića treba ignorirati, to je nedolično
ponašanje kolege. Vijećnici glasuju o prijedlogu za izmjenu
zapisnika: 2 ZA, 8 PROTIV, 5 UZDRŽANIH. Zapisnik se usvaja bez
predloženih korekcija.
Ad/1
Prijedlog Pravilnika o dodjeli studentskih stipendija Općine
Gračac, načelnica objašnjava: dobro što je napokon došlo do
ovoga, raspisali smo javni poziv za učenike, tako namjeravamo
i za studente, vidjeli smo da ima puno marljivih, ponosni smo,
trudili smo se svi mi koji smo i bili studenti, ima i po
socijalnom kriteriju i po uspjehu, dobili ste materijale, na
kraju vidite jednokratno svima ove akademske godine, a redovno
natječaj od iduće, Rasprava: predsjednica- mislim u čl. 4. da
bi trebalo voditi računa i o potrebama Općine Gračac, to je
moja primjedba. Viktor Kupčak: ovo pohvaljujem, nakon četiri

godine konačno, ova jednokratna pomoć puno će pomoći.
Načelnica: s obzirom na kriterije neće ih biti previše, ako ih
se javi npr. 30 možda bolje i manje dati, a svima.
Bojana Fumić objašnjava prijedlog u odnosu na primjedbu
predsjednice: teško je unaprijed, bez pregleda stanja, vezati
ih i dati prednost nekoj struci, posebno kad se kasnije nema
mogućnosti ponuditi im posao, nakon prve godine provedbe može
se nešto izmijeniti. Načelnica- predviđena je i moguća i
jednokratna pomoć. Jasna Končarević: da li se zna točno koliko
ih ima? Načelnica: mislimo oko 40-ak, ali ne znamo, izvanredne
studente ne možemo stipendirati, kao niti one koji već primaju
stipendije po drugoj osnovi. Vijećnici glasuju te s 15 glasova
ZA (od 15 nazočnih) usvajaju prijedlog te donose
Pravilnik o dodjeli studentskih stipendija Općine Gračac
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2
Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gračac za
2014. godinu, prijedlog dostavljen vijećnicima prije sjednice,
objašnjava ga predsjednica: javni poziv je bio objavljen na
web stranici Općine Gračac, možda nisu svi vidjeli. Mi smo
predložili gđu. Slavicu Miličić- vodi i Udrugu „Prospero“, oni
nas dobro promoviraju, posebno žene u zajednici. Za raspravu
se javljaju vijećnici Delač, Kupčak i vijećnica Končarević.
Delač: tko su ostale osobe koje su prijavljene i kriteriji,
zašto
da
je
baš
Slavica
dobije,
a
ne
netko
drugi.
Predsjednica: bilo je četvero, nitko nije prijavio sam sebe,
imali smo još i Taekwondo klub Gračac, Vesnu Kesić iz zadruge
Veda i mene, kao učiteljicu- mentoricu hrvatskog jezika. Onaj
tko je predložio mene morao je znati da ne može, ja sam
predsjednica Povjerenstva. Načelnica: povjerenstvo se sastalo,
odmah predsjednicu odbacilo, Slavicu Miličić predložio je
Viktor Kupčak kao građanin, grupa građana Katarinu Pleša
Jakovljević, tako isto i Taekwondo klub i Vesnu Kesić. Svi su
prijedlozi
dostavljeni
pravovremeno
i
uz
obrazloženje.
Iskakala je Slavica i udruga Prospero radi tog šireg kruga
djelovanja, radi postignuća rada sa ženama, ona je tu zaista
iskakala. Jasna Končarević: ja bih predložila našu gradsku
knjižnicu, malo ljudi zna za sve što se tamo događa, a puno je
toga. Načelnica- u knjižnicu idem kao akademski građanin, ali
npr. igraonica za djecu u Srbu je još veće dostignuće. Stjepan
Knežević: bilo bi dobro da se ta događanja u knjižnici pomaknu
za kasnije popodne, da i mi koji radimo možemo doći, a drugo,
bilo bi zgodno, pošto niste nominirani, da Vi Katarina kažete
nešto o tom filmu koji ste napravili, o Marijanu Matijeviću.
Načelnica: sramila sam se što ni sama nisam znala puno o njemu
pa sam predložila predsjednici, jer je zaslužna što se za
njega malo više čulo, da na svečanoj sjednicu pustimo malo taj
film da se i drugi upoznaju, do sada je to imala priliku

vidjeti škola i učenici. Predsjednica- to je ipak dječji film,
imajte to na umu. Vijećnici glasuju o prijedlogu te s 15
glasova ZA (od 15 nazočnih) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o dodjeli javnog priznanja
Godišnje nagrade Općine Gračac u 2014. godini
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Pročelnica Anka Šuletnić pita mogu li se sada iznimno
razmatrati točke 9. i 10. koje će ona objašnjavati pa se onda
vratiti na točku 3. i dalje, jer mora žurno otići.
Predsjednica daje takav prijedlog vijećnicima na glasovanje
koji ga s 14 ZA, 1 UZDRŽAN usvajaju. Vijećnik Delač kaže da je
on uzdržan, da je gđa. Šulentić zaposlenica Općine i treba
biti tu.
Ad/9
Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine
Gračac. Anka Šulentić objašnjava, ovo nam nalaže Zakon o
cestama, mora se formirati registar, radi se obuka, neke će
ceste biti izuzete, potkrala se mala greška u čl. 19. umjesto
do 15. 03. treba stajati do 15. travnja. Već je ranije
vijećnik Knežević pitao imamo li evidenciju imovine, to će
biti jedna evidencija. Rasprava: Knežević-nema primjedbu nego
sugestija, nisam vidio da se županija odrekla bilo koje ceste,
da li Općina dobiva određena sredstva od države za održavanje
cesta. Bojana Fumić- ne na takav način kao županija, možda
veliki gradovi koji upravljaju i drugim vrstama cestama. A.
Šulentić- neke ceste koje su izgubile funkciju se ukidaju kao
takve, vijeće o tome donosi odluku. Stjepan Knežević- neka se
načini zapisnik. Tomo Delač: osobno vlasnik sam nekoliko
nekretnina, npr. područje Vagan- ima nekoliko kućnih brojeva,
neki moji prijatelji gledaju tamo mogućnost ulaganja. DrugoGornja Suvaja- ne bi htio da se brišu ceste. Vijećnici glasuju
o prijedlogu te s 14 glasova ZA (od 14 nazočnih, trenutno nema
vijećnika Milorada Stanisavljevića), usvajaju prijedlog te
donose
Odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/10
Prijedlog Odluke o odabiru za održavanje javne rasvjete,
objašnjava Anka Šulentić, predsjednica Povjerenstva. Bile su
tri ponude, iz Zagreba i Obrovca- nepotpune, neuredne. Od
tvrtke iz Zagreba neuvezana, neoznačena ponuda, iz Obrovca bez
garancije, bez dovoljno radnika. „Pectus“ iz okolice Šibenika
potpun, prihvatljiv. Nažalost ova je ponuda skuplja, ali
jedina potpuna. Rasprava: T. Delač- rekli da neke ponude nisu
bile prihvatljive, da li bi se moglo zato ponoviti natječaj.

Načelnica- ne, ovo je svakako manje od onog što smo planirali,
a i kadrovska neopremljenost nekih ponuditelja bi i dalje bila
problem. Mora se zadovoljiti i formalno. Imamo veliko
područje, treba biti opremljen za to. Vijećnik Stanisavljević
se vratio u 18, 14. Načelnica- oni su i lani trebali dobiti,
bili su također predloženi, ali nije bilo sjednice vijeća. T.
Delač- što ako ne budu dobri. Načelnica- sklapa se ugovor,
prilaže garancija.
Vijećnici glasuju o prijedlogu te s 15 glasova ZA (od 15
nazočnih) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o odabiru
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Pročelnica Anka Šulentić odlazi sa sjednice u 18, 20 h.
Nastavlja se s točkom 3. i dalje po dnevnom redu.
Ad/3
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske
načelnice Općine Gračac za razdoblje srpanj- prosinac 2013. g.
Načelnica: Izvješće je prikaz zatečene situacije i aktivnosti
koje provodimo, kad dođete i uđete u oštećenu i istrošenu kuću
svi očekuju čudo, nema osobe koja to može ako mi sami ne
napravimo nešto. Trebalo mi je malo vremena da sve upoznam,
brzo sam uvidjela mogućnosti i probleme, nadam se da me i
vijećnik Delač sluša. Čim nešto pokušam riješiti dođe mi na
naplatu nešto od bivšeg saziva i starih načelnika, nekih 5
presuda uvelike je osiromašilo Općinu Gračac, ali smo uvelike
smanjili i neke dugove, na primopredaji je zatečeno stanje od
oko 6 milijuna potraživanja, 365.000,00 kuna obveza na taj dan
i 14.000,00 kuna na računu. Nakon malo vremena ustanovilo se
da su dugovi za naknade vijećnicima oko 400 tisuća kuna,
riješili smo dio, sjela nam je ovrha od 270 tisuća kuna i još
nekoliko drugih (oko 60 tisuća), da li je to malo- nije malo
za Općinu Gračac, nama su prihodi sve manji, ekonomska
situacija- svi smo svjedoci kakva je, mislim da smo se dobro
izvlačili, skrbimo se o knjižnici, vrtiću, DVD-u, Crvenom
križu, Općini, Gračac čistoći; ne kažem da sve pokrivamo,
uvijek može bolje, tu je i vodovod koji se stalno provlači, mi
već 3-4 tjedna nemamo sredstva za izdvojiti za uplatu
temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna. Prihode možemo povećati
povećavanjem zaposlenosti, to je prioritet, ako ćemo dovoditi
investitore tu su milijunski iznosi ulaganja u infrastrukturu,
bez projekata ne možemo ništa, Agencija za ruralni razvoj nam
pomaže. Za preživljavanje imamo, ali ne možemo tako u razvoj,
predali
smo
neke
projektesanacija
vrtića,
sanacija
nerazvrstanih cesta- za sada je poznata samo metraža- ne
konkretno koje ceste, to će se definirati naknadno. Izrada
projektne dokumentacije košta po 50-ak tisuća kuna, dobili smo

sredstva za poslovnu zonu, ona već godinama nije u funkciji,
kad sve legaliziramo, opet ostaje problem infrastrukture.
Koliko god se nekome sa strane čini da netko ne radi, koliko
god netko bio zadovoljan ili ne, molim više angažmana od svih
vas, ne mogu znati za sve nas što je dobro, svi ste vi
žitelji, prijedlozi su dobro došli, ali cijelu godinu, nisam
ni ja možda uvijek prije shvaćala kao možda niti vi da
donosimo odluke za 5000 ljudi, a ne samo za nas. Ljudima koji
su nam se obratili smo ili pomogli ili ih usmjerili gdje se
trebaju obratiti. Tanja Jović: osvrnut ću se na početak
izlaganja, spomenuli ste tužbe, osobe koje su tužile Općinu
Gračac kao instituciju, što Općina može poduzeti da odgovaraju
oni raniji koji su to toga doveli i oni koji su bili iz bivše
države, a da se naš novac troši za nešto drugo, a ne na ovo.
Npr. vijećnik Rađenović, zašto je tužio sada, a niste se
obratili Goranu Đekiću. Možda je to pravno, ali moralno nije,
trebalo bi da sve odgovorne osobe koje su ranije napravile
propuste za njih sada odgovaraju. Predsjednica izriče opomenu
vijećniku Delaču zbog nedoličnog ponašanja (ustajanje i
dolazak do vijećnika Rađenovića). Ivica Miletić- to je dobro
pitanje vijećnice Jović. Načelnica: presude su dugotrajni
procesi, neki postupci datiraju od 91. godine, a imamo i puno
starije, načelnika to ne liši odgovornosti, općina je sljednik
kako imovine tako i obveza. Projekt „Rute sira“ npr. možda ste
to mislili, i taj projekt bez obzira koliko se ja trudim da ga
završim može nam doći na naplatu za još 45 tisuća eura, te se
osobe treba pozvati na odgovornost, morali smo se prošli
tjedan o tome očitovati, dobili smo pisano upozorenje za
siranu, HEP ESCO nas tereti za oko 50 tisuća eura, zatim
slučaj ranjavanja iz šezdesetih godina na vodnom objektu- mi
kao tu kao dio bivše Općine Gospić s ostalim općinama i
gradovima sutuženi. Mi kao općina tu patimo, ja sam npr. kad
nam je u 11. mjesecu skinuta ovrha imala prikupljeno naših
sredstava koje sam namijenila za stroj, ali nam je sve otišlo.
Nebojša Rađenović- odgovara vijećnici Tanji Jović- u prošlom
sazivu s članovima HDZ-a imao sam već opomenu pred tužbu. HDZ
poslije izbora nije htio tužiti. A vi ste u Srbu doživjeli
debakl. Opomena Nebojši Rađenoviću od predsjednice. Vijećnik
Rađenović i dalje nepozvan govori, predsjednica mu izriče i
drugu opomenu te nakon toga utvrđuje da ga zbog izrečenih
opomena više ne računa u kvorum. Vijećnik Rađenović napušta
sjednicu u 18, 41 h.
Tomo Delač: detaljno sam pročitao vaše izvješće i objavio u
svojoj grupi, jako sam razočaran s izvještajem, očekivao sam
mnogo više, razočaran sam Vašim radom, u razgovoru sa
sugrađanima, pitao sam mnoge od obje strane ima li kakvih
pomaka, niste ni jedno radno mjesto osim mjesta direktorice
svojoj vijećnici i radnog mjesta supruzi vijećnika, izvješće
ne zaslužuje pohvale, spominjete da nemate novaca za vodovod,
a imate tolike mogućnosti, prijavit ću Vas za loše vođenje
općine po statutu i zakonu, imate mogućnost naplatiti debeli

dio novaca, a imate dužnika, ja tražim već tri mjeseca
dužnike, mnogi obrtnici i firme su dužne, preko 2 milijuna
kuna, neki ljudi su vas savjetovali da idete s tužbom, imate
mogućnosti, ali se ne ide, spominju se potpisi bivših
načelnika, ako ste vidjeli greške i da su radili van zakona
bili
ste
dužni
te
nepravilnosti
prijaviti
nadležnim
institucijama. Niste nas obavjestili koliko ste uspjeli dobiti
novca, bivši načelnik je imao snage i volje dobiti novca od
Vlade RH, ne branim ga, neka odgovara za svoja kaznena djela;
jeste li od svog župana što dobili, zašto niste koristili
mjeru gradonačenika Metkovića- niste mi rekli koliko smo novca
dobitili od Vlade i Zadarske županije van proračuna, govorite
o projektima, a po mjestu se govori da se blokirali sve
projekte donačelnika Tankosića koje je pripremao za vrijeme
bivšeg načelnika, za Mjesni odbor Srb niste učinili ništa.
Predsjednica- vijećniče Delač, Vaših pet minuta je isteklo, po
Poslovniku, jedino ako ostali vijećnici daju suglasnost za još
dvije. Pita vijećnike tko je za to da dovrši, do 2 minute.
Delač- ništa niste spomenuli državno zemljište, mnogi se
interesiraju, zašto je stala sirana, a mi smo dodjelili
novac, dali smo NK „Velebit“ Gračac 100 tisuća kuna, u
izvještaju niste stavili koliko je za ovu godinu. Načelnicaovo je izvješće do kraja prosinca, ako ste me slušali već ste
ranije mogli dobiti dio odgovora. Glede financijske situacije,
ja sam dala konkretne brojeve, koliko se uspjelo sačuvati,
uštedjeti, a ovrhom na je uzeto, koliko su nas koštale obveze,
Vi to niste čuli, ja se neću ponovno vraćati na to. Poslovni
subjekti- Vi ste tražili stup srama, dužnike, kažete da nisam
ništa poduzela za naplatu, reviziji sam obrazložila situaciju
i što radim, oni su pitali što sam ja učinila. Išli smo na
opomene ubrzo, digla se velika buka, ako to nije ništa za
pokretanje naplate potraživanja onda ne znam što je. Na samim
komunalnim naknadama vidjele su se neke greške, revizija
stanja na terenu je rađena zadnji put 2005. godine, sada ova
još nije gotova, mnogi koristimo vozilo za teren - djelatnici,
Crveni križ, teren se ne stigne obići. Tražili ste smanjenje
naknada, a povećanje onima koji ne rade- to nije zakonski
moguće, ja sam Vam dopisom odgovorila da radimo reviziju i
pregled, kad bude nakon revizije stanje jasno dat ćemo,
bit
će i prijedlog umanjenja komunalne naknade, jer nakon revizije
bit će možda više površina pa će biti predloženo umanjenje
cijene. Glede bivših načelnika- ja i moja obitelj najbolje
znamo koliko ulažem energije u posao, ako se budem bavila
bivšim načelnicima neću se moći baviti onim razvojnim i onim
što radim, ovo nije financijski izvještaj. Bivši načelnik je
dobivao pomoć kroz suradnju HDZ-a i SDSS-a, bilo bi nam još
teže da nije bilo tog novca. Nezavršeni projekti pri
primopredaji- nerazvrstane cese, Hot spot, izrada projekta
fasada- to je završeno; sirana- još ćemo do toga doći, „Una
spring of life“- sve do jednog izvršen i završen projekt, onaj
tko Vam je rekao da sam ja stopirala projekte taj ne zna, i ja

se još učim, koliko možemo snalazimo se, svi projekti koji su
započeti su ovdje i završeni su. Zamjenik Milan Tankosićvolio bih da se bilo kakve priče gdje se spominje moje ime
izbjegavaju, bez kontitnuiteta izvršne vlasti nema rezultata,
da se priče ne šire, ono najbitnije sirana- aktivnosti su
nastavljene- jedini projekt koji nije predan, a pripremljen je
je Lika i Pounje za prekogranični program IPA s BiH- 560
tisuća eura nije predan, ja ne mogu reći da je blokiran, mi
smo ocjenili da je prerizično, ne možemo reći da imamo idealnu
suradnju, ali bilo bi rizično za veliki projekt ako nismo
spremni. Taj projekt je možda malo bio žrtva političke
situacije. Načelnica Turbić- ako je to ono zbog čega sam bila
u Donjem Lapcu, g. Obradović me upoznao, bila je prvo
predviđena Općina Gračac kao nositelj, pa onda Udruga Una, tu
tu je naša nespremnost za nošenje s tako velikim projektom,
nisam niti pretpostavljala da njega smatrate spornim. Milan
Tankosić: ja nisam tip osobe koju se može tako lako spriječiti
da nešto radi- radio sam projekt obnove doma u Srbu, tu je i
još jedan prije toga. Ja ću vam se obratiti ako me netko
blokira, ali nadam se jačoj suradnji. Tanja Rastović- ubuduće
u proračunu da se predvide i planiraju sredstva da se može
dobiti od Vlade, htjela bi spomenuti i Cerovačke pećine koje
su neiskorištene. Načelnica- tu nemamo utjecaja- Park prirode
Južni Velebit ih ima pod koncesijom, jedino da se mi
natječemo, to je jedan dio onoga što je nama uzeto na neki
način. Tanja Rastović- vodovod i čistoća- je li moglo biti
jedno tijelo za obje tvrtke da smanjimo troškove. Načelnicakad smo ostali bez kandidata koji je bio dobar, gledali smo da
netko obavlja dužnost kao volonterski bez radnog odnosa uz
naknadu, netko tko ima znanja i negdje radi, to bi nam
smanjilo troškove, razvijali smo koncept kako ići u naplatu,
Gračac čistoću smo malo donirali u početku, tvrtka za vodovod
mora odmah ići u naplatu i živjeti od svojih prihoda. Moj
zamjenik Anto Jurić je dosta obavljao poslova oko vodoopskrbe
jer nismo imali alternative, tražimo tko može biti sposoban to
obavljati, ali da nas puno ne košta. Viktor Kupčakpohvaljujem rad načelnice, kolega se smije umjesto da pohvali,
jedna osoba se smije na cijeli ovaj rad. Načelnica ima našu
podršku, mi vidimo kako ona radi. Vijećnici glasuju te s 10
ZA, 1 PROTIV, 3 uzdržana (od 14 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova, usvajaju prijedlog te donose
Odluku o usvajanju
Izvješća o radu općinske načelnice Općine Gračac
za razdoblje srpanj- prosinac 2013. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
trgovačkog
društva
GRAČAC
ČISTOĆA
d.o.o.
za
komunalne

djelatnosti- Načelnica objašnjava kao predlagatelj: ovo se
nadovezuje na odluku iz kraja prošle godine gdje smo Gračac
čistoći povjerili prinudnu upravu, ovo je za doregistraciju za
tu djelatnost. Tanja Rastović: direktorice nema, malo su nam
se nagomilali problemi, možda da je ubuduće pozovete u vezi
naplate, broja kontejnera, ljudi koji ne koriste usluge nisu
ovdje, ako je netko korisnik onda on treba stvarno koristiti
tu uslugu, a ne ako nije tu. Načelnica- imate pravo, ali mi
smo takve kriterije usvojili na Vijeću, u praksi se pokazalo
nekoliko problema, stvar je u tome što smo se morali usladiti
s novim zakonom. Tanja Rastović: mrtvi ljudi da li plaćaju?
Milka Cvjetković- ljudi koji tu ne žive dobivaju račune.
Načelnica- mi smo donijeli kriterije po kojima ona radi, da li
će to biti po zakonu ako mi to izmjenimo? Moramo dobro paziti
hoće li biti po zakonu. Nitko nije to niti komentirao niti
znao kad smo donosili kriterije, sad smo uvidjeli probleme i
greške pa možemo razgovarati. T. Delač: hitno da nam da
izvještaj direktorica, nama kao vijeću, mi smo je imenovali.
Načelnica- nju je imenovala skupština, vi ste kao vijeće
predlagali, ali niste morali. Delač- grad Biograd ima takvu
odluku, bez obzira živio ili ne moraš, plaćati. Vijećnici
glasuju te jednoglasnim 13 ZA (trenutno nazočnih 13 vijećnika,
Milka Cvjetković trenutno je van vijećnice) donose
Odluku o izmjeni i dopuni
Odluke o osnivanju trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.
za komunalne djelatnosti
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/5
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu .
Načelnica- ovo je program utroška onih sredstava koja budu
naplaćena za nezakonito izgrađene zgrade pri legalizaciji.
Milka Cvjetković se vratila u vijećnicu. Vijećnici glasuju te
s jednoglasnih 14 ZA (od 14 nazočnih vijećnika) usvajaju
prijedlog te donose
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađene zgrade u prostoru za 2014. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/6
Prijedlog Odluke o udruživanju u Vatrogasnu zajednicu Općine
Gračac- Načelnica: javna vatrogasna postrojba i dvd-ovi na
našem području se udružuju u zajednicu, direktno od države bi
dobivali sredstva, sada dobivaju preko županijske zajednice,
imali bi kao neki sustav riznice, nas to kao općinu ne dira,
oni i dalje kroz naš proračun dobivaju svoja decentralizirana

sredstva. Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i
Jadran Perinić je najavio mogućnost ukidanja
postrojbi, navodno mi nemamo toliko intereventnih
ako ovako mogu bolje opstati, neka se udruže. Nema
raspravu. Vijećnici glasuju te s jednoglasnih 14
nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose

spašavanje
DVD-ova i
situacija,
prijava za
ZA (od 14

Odluku o udruživanju
u Vatrogasnu zajednicu Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/7
Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra- Načelnica:
to je čestica na kojoj se vodi javni put, a na njoj je dijelom
sama škola, to je dio koji treba školi, za bilo kakve projekte
trebaju čiste papire. Morat će se napraviti zamjena s Općinom
Gračac. Nema prijava za raspravu. Vijećnici glasuju te s
jednoglasnih 11 ZA (od 11 trenutno nazočnih vijećnika)
usvajaju prijedlog te donose
Odluku
ukidanju statusa javnog dobra
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/8
Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina- Načelnica: nastavno na
prethodnu točku, zamjena s Osnovnom školom. Vijećnici glasuju
te s jednoglasnih 11 ZA (od 11 trenutno nazočnih vijećnika)
usvajaju prijedlog te donose
Odluku
o zamjeni nekretnina
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/11
Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za vijeće Mjesnog
odbora Srb za 1. lipnja 2014. g., nema prijava za raspravu.
Vijećnici glasuju te s jednoglasnih 12 ZA (od 12 trenutno
nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o raspisivanju izbora
za vijeće Mjesnog odbora Srb
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/12
Prijedlog Odluke o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
(za provedbu izbora vijeća Mjesnog odbora), nema prijava za

raspravu. Vijećnici glasuju te s jednoglasnih 12 ZA (od 12
trenutno nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o imenovanju
Općinskog izbornog povjerenstva
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/13
Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
području Općine Gračac u 2013. godini- Načelnica: ovo
izvješće o namjenskom utrošku sredstava. Vijećnici glasuju
s 12 ZA, 0 PROTIV , 1 UZDRŽAN (od ukupno nazočnih
vijećnika) donose

od
na
je
te
13

Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na
području Općine Gračac u 2013. godini
koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/14
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
2013. godinu- Načelnica: svi smo svjesni prošle godine i
situacije s komunalnim. Javni radovi, udruge, sanacija rupa u
asfaltu, električna energija veća, trošak cisterne za fekalije
veći, crpljenje jama. Kompletno održavanje vodovoda je zapravo
prikazano ovim izvješćem, puknuća cijevi, crpke, materijal,
higijeničarska služba. Cijela 2013, ne samo dio koji se odnosi
na moj mandat. Imali smo ugovore o djelu s ljudima koji su iz
nužde obavljali ove djelatnosti, jednostavno moralo je tako,
revizija će pitati zašto smo utrošili puno više, morali smo,
neka se zna. T. Delač- za te nesretne pse lutalice koliko god
se napravilo to je kap u moru, čovjek koji ima malu djecu kaže
da kod odlagališta ima pasa, zaklali su mu ovcu, apeliram,
rekao sam neka se javi, ima preko 50 pasa. Načelnica- nas je i
komunalni redar upozoravao da su predviđena sredstva mala, mi
smo potpisali ugovor, 1 pas za zbrinuti je trošak od oko 2500
kuna. Predsjednica: istina, kod naših ljudi još uvijek je
običaj kad ne znaju što će sa psom, odvedu ga na odlagalište,
treba ih kazniti. Načelnica- i ima kazni, ali dođu i turisti i
ostave pse s drugog područja. Ivica Miletić- postoje čipovi,
zna se čiji je pas. Nađe se adresa. Vijećnici glasuju te s 13
ZA jednoglasno (od 13 nazočnih), donose
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.

Ad/15
Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu- Načelnica: projekt cesta je završen, izrada projektne
dokumentacije za rasvjetu još nije krenula, projekt sanacije
fasada je napravljen, država više neće obnavljati, ali
projektna dokumentacija je uredno napravljena i plaćena. Plan
gospodarenja otpadom morali smo platiti, tako i dopunu plana.
Nema prijava za raspravu. Vijećnici glasuju te s 13 ZA
jednoglasno (od 13 nazočnih), donose
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je zaključena u 19, 45 h.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Bojana Fumić, mag. iur.
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