
 

 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/14-01/03 

URBROJ: 2198/31-02-14-2 

U Gračacu, 4. lipnja 2014. g. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 4. lipnja 

2014. godine s početkom u 18,00 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, Mirko 

Pezer, Berislav Crepulja, Stjepan Knežević, Katarina Pleša 

Jakovljević, Tanja Jović, Nebojša Rađenović, Jasna Končarević, 

Ivana Tomić, Tanja Rastović, Milka Cvjetković, Đorđe Terzić, 

Milorad Stanisavljević,  

Nenazočan: Tomo Delač- ispričao svoj nedolazak na sjednicu.  

 

Utvrđeno je da nazočna većina vijećnika (16 od 17) te da 

postoji kvorum za pravovaljano održavanje sjednice. 

 

Ostali nazočni: Nataša Turbić, općinska načelnica sa 

zamjenikom Antom Jurićem, pročelnica Jedinstvenog upravnog 

odjela Anka Šulentić, službenica Bojana Fumić. 

 

Predsjednica navodi da je sjednicu sazvala telefonskim putem 

zbog hitnosti, odnosno kratkog roka od obavijesti o odobrenim 

sredstvima za obnovu zgrade dječjeg vrtića u Gračacu, pri čemu 

je za sklapanje ugovora potrebno izdavanje zadužnice 

Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, stoga za 

sjednicu nije bilo vremena dostavljati pisani materijali niti 

zapisnik, neće se održati aktualni sat, a predložena je samo 

jedna točka za 
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Isti je usvojen sa 16 ZA (od 16 nazočnih) bez primjedbi te 

glasi: 
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Načelnica Nataša Turbić- ispričava se zbog ovakvog načina 

sazivanja sjednice, ali da bude bar više ovakvih prilika. U 2 

mjesecu ove godine nominirana su 2 projekta na natječaj 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU: sanacija vrtića 

i sanacija cesta, uvidjela se mogućnost velikih ušteda na 

održavanju i grijanju vrtića. Imali smo već naznake o tome da 

nam je projekt prošao, no zbog poplava došlo je do kratkog 

zastoja u postupku sklapanja ugovora, tako da je Općina Gračac 

tek jučer, 3. lipnja dobila obavijest o sklapanju ugovora 10. 

lipnja 2014. do kada se mora dostaviti i još neka dodatna 

dokumentacija- revidirani projekt, ali i zadužnica na iznos od 

1.080.000,00 kuna. U toj obavijesti bilo je navedeno da su 

odobrena sredstva za sanaciju nerazvrstanih cesta, a i same 

nas je začudilo da je odobreni iznos gotovo dvostruko veći od 

iznosa koji smo tražili, što nije praksa. Nakon kontakata s 

Ministarstvom,  jutros nam je javljeno da je u pitanju greška 

nije nam odobren projekt za ceste, nego vrtić, jutros nam je 

to javio g. Šašlin, u svakom slučaju sanacija vrtića nam je 

potrebna. Neki možda ne vide jer nemaju djecu u vrtiću, 

roditelji vide, mi vidimo kakvo je stanje i potreba- loše je  

grijanje, krovište, velika potrošnja lož ulja, inicijativa je  

bila da predamo taj projekt, bit će grijanje na pelete, 

planiran je kotao, spremnik- sve u cilju uštede u vrtiću. Ne 

znam je li do sada bila takva praksa, je li do sada načelnik 

tražio suglasnost od Vijeća, mi mislimo da ipak treba vaša 

suglasnost, ovo je način na koji ja vas informiram, ovo nije 

zaduživanje, taj novac mi dobivamo, to je samo osiguranje da 

ćemo uredno izvršiti projekt. Svakako to moramo uvrstiti u 

proračun putem rebalansa koji pripremamo, do sada nismo znali 

koji projekt će nam proći. Predsjednica Pleša Jakovljević pita  

što je s projektom za ceste, je li odbijen. Načelnica- iako su 

oba projekta bila uredna, projekt za ceste nije prihvaćen za 

ovu godinu, imamo kasnije tijekom godine natječaje za EU 

fondove, tu trebaju dodatne studije, u svakom slučaju to su 

bili gotovi projekti koji su postojali. I projekt za ceste je 

prošao administrativnu provjeru, prije nekoliko dana gđi. 

Valjin su rekli da zbog poplava pri rebalansu državnog 

proračuna planiraju umanjiti sredstva i oduzeti ih nekim 

projektima. Mirko Pezer- ako netko možda ne razumije, to je  

zadužnica koja služi samo u slučaju neurednog izvršenja. 

Bojana Fumić- da, nije uzimanje kredita. Načelnica pojašnjava:  

prošle godine smo npr. imali projekt Hot-spot, to je predao 

bivši načelnik, ja sam dala zadužnicu na 16 tisuća kuna, to su 



zapravo naši novci. Imamo u proračunu planirana sredstva za 

dokumentaciju za obnovu fasada zgrada, ali su nam početkom 

godine javili da država više to neće na taj način financirati, 

morat ćemo to prenamjeniti. Iako to mnogi neće da vide, ipak 

smo nešto odradili, nekoliko projekata, stavili smo dvije 

tvrtke na noge, žao mi je zbog toga što ceste nisu prošle, 

puno je potreba, neki nam prigovaraju da samo znamo raditi 

nerazvrstane ceste i ništa drugo, ali velike su i potrebe, 

nastavit ćemo i dalje, djelatnik nam izrađuje bazu cesta, ima 

ih 300-tinjak. Stavit ćemo, uz najavljenu pomoć Zadarske 

županije i kroz rebalans sredstva za projekte za još nekoliko 

cesta, situacija je takva da ne bismo trebali ni u jednom 

trenutku odustajati od cesta. A može se dogoditi i da nam 

naknadno jave da je ostalo novca i da se odobrava nešto i za 

ceste, neka budemo spremni. Za toliko koliko dođe nasipanje 

ceste od 500 m možemo napraviti projektnu dokumentaciju za 

nekoliko cesta. Mirko Pezer- vratio bi se na vrtić, radio sam 

tamo više puta, bez obzira tko bude izvodio i nadzirao, treba 

paziti na odvodne cijevi kako će se polagati, loše je stanje 

odvodnje ispod objekta. Načelnica- ono što je bilo alarmantno 

je kad nestane lož ulje, 80 do 90 tisuća kuna troši se za lož 

ulje, cijevi su duboko zakopane, cijeli vrtić se mora 

prekopavati da se otkloni kvar pa ostane bez grijanja. Tanja 

Rastovi- da li će ti radovi utjecati na rad vrtića? Načelnica- 

moramo se organizirati s ravnateljicom, radi se o krovištu,  

fasadi, sanitarijama, grijanju, elektroinstalacijama, kad bude 

kolektivni godišnji odmor u kolovozu može se odraditi jedan 

dio, ovisno kad prođe javna nabava. U kuhinji se ne radi ništa 

osim zamjene prozora. Ministarstvo je malo kasnilo s odlukama, 

već je trebalo sve biti u realizaciji. Više nema prijava za 

raspravu, vijećnici glasuju te jednoglasno sa 16 ZA (od 16 

nazočnih) usvajaju prijedlog te donose  

 

Odluku 

o davanju suglasnosti 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Predsjednica zahvaljuje vijećnicima na odazivu, želi da bude 

opet ovakvih prigoda.  

 

Sjednica se zaključuje u 18, 30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                   PREDSJEDNICA: 

Bojana Fumić, mag. iur.          Katarina Pleša Jakovljević     

 

 

 


