REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/04
URBROJ: 2198/31-02-14-2
U Gračacu, 4. srpnja 2014. g.
Z A P I S N I K
s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 4. srpnja
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,
Berislav
Crepulja,
Stjepan
Knežević,
Katarina
Pleša
Jakovljević, Tanja Jović, Ivana Tomić, Milka Cvjetković, Đorđe
Terzić, Milorad Stanisavljević, Tanja Rastović, Tomo Delač,
Mirko Pezer (vijećnica Rastović te vijećnici Delač i Pezer
došli su nakon početnog prozivanja, odnosno tijekom aktualnog
sata).
Nenazočni: Nebojša Rađenović, Jasna Končarević.
Utvrđeno je da nazočna većina vijećnika te da postoji kvorum
za pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali
nazočni:
Nataša
Turbić,
općinska
načelnica
sa
zamjenikom Antom Jurićem, pročelnica Jedinstvenog upravnog
odjela Anka Šulentić, službenice Božica Keča i Bojana Fumić.
Aktualni sat:
Stjepan Knežević predlaže da se stavi stol za odlaganje
pisanih materijala, na što dobiva odgovor da će se pokušati
nabaviti dodatke za stolice s preklopnim radnim površinama.
Ivana Tomić iznosi problem građana iz Srba vezano uz
nedostatan broj kontejnera odnosno kanti za otpad u Srbu.
Načelnica: uspostavljen je rad „Čistoće“, počela je naplata,
uvidjeli su se određeni problemi. Pune se kontejneri, mora ih
se nabaviti dodatan broj da bi se zadovoljilo sve potrebe.
Postoji odluka o rasporedu odvoza, morat ćemo je možda do
kraja godine mijenjati, a imamo sad formiran i Mjesni odbor

Srb koji će tu imati određenu ulogu. Stjepan Knežević- čovjek
iz Srba kaže da mu je, kad je bila akcija postavljanja
vodomjera u Srbu, postavljen vodomjer, a neki i dalje plaćaju
paušalno, a zalijevaju vrtove i troše. Predlažem i ujedno
nudim rješenje da se izjednači svugdje, kao u Gračacu, da se
ugrade vodomjeri koji se plaćaju, da vodovod pokupi ponude od
više ponuđača i da se dogovori s tim koji će im prodati da
odobri odgodu plaćanja na rate. Načelnica- što se tiče
vodomjera problem postoji i u Gračacu, naravno da će biti
politika tvrtke da ih svima ugrade, jasno da je pravedno da ga
svi imaju i plaćaju sve što potroše. Stjepan Knežević- ili
svima paušalno ili svima vodomjeri. Tanja Jović- čudno je da
uopće postoje privatne kuće bez vodomjera. Tomo Delač: kritika
predsjednici, zašto ste počeli sjednicu prije nego je zakazno,
počeli ste dvije minute prije. Predsjednica odgovara da kod
nje na satu nije bilo ranije. Delač: prije nego što počnem
tražim od Vas da zaštitite prava po statutu vijećnika Općine
Gračac, mi kao vijećnici imamo pravo uvida u financijsko
stanje, prije dva mjeseca sam to tražio, kolega Nebojša nije
dobio, a tražio je sve materijale, a sad bi počeo s pitanjima.
Znam što je tajno i što ne možemo dobiti, to je pravnica
rekla, ali nije mi omogućen uvid, o tome sam obavijesti USKOK.
Bojana Fumić- upućen Vam je dopis
načelnice s terminom
odobrenim za uvid. T. Delač- nisam to dobio. Kakav je zakonski
status, na koji način funkcionira naš vodovod s Dijakom kad je
zaposlen u školi, na koji način mu se vrši isplata, danas sam
imao inspekciju i baš sam razgovarao o tome s njima. Kako se
njemu isplaćuje plaća, kolika je, kakav ima ugovor, mogu li ga
vijećnici dobiti? Osjećamo se prevareni mi vijećnici, dali smo
suglasnost za vodovod načelnici da ona imenuje malog Babića.
Osobno ću podnijeti prijavu. Drugo pitanje: kada se očekuje da
će se krenuti u sanaciju puteva, kad će ljudi moći dobiti
normalan prilaz kući, mislim da po 5. puta pitam. Načelnica:
po zakonu ja određujem skupštinu koja imenuje direktora, a ne
vijeće. Nisam nikoga prevarila, svaki put sam obrazložila, 5
mjeseci nismo mogli naći adekvatnu osobu, sam Babić se
očitovao da ipak ne bi to prihvatio. Imenovala sam g. Dijaka
zbog iskustva, već je jednom pokrenuo jednu tvrtku i to će
trajati nekoliko mjeseci dok tvrtka stane na noge, on je tu,
pokazao se spreman pomoći. Ja sam svakako mislila vas o tome
informirati, on je zaposlen u školi. B. Fumić: direktor nema
ugovor s Općinom Gračac, nego je to ugovor tvrtke. Članovi
uprave trgovačkog društva moraju se obvezno osigurati ukoliko
nisu osigurani po drugoj osnovi. Moguće je da su članovi
uprave osigurani po drugoj osnovi, dok s osnove obavljanja tih
funkcija primaju naknadu, kao drugi dohodak. Neki su članovi
uprave u više društava.
Načelnica: naknada iznosi 5 tisuća kuna. T. Delač pita može li
kao vijećnik dobiti ugovor. B. Fumić navodi da to nije ugovor
Općine, već unutar društva.
T. Delač – znači potpisao ga je
sam sa sobom. Načelnica: ne, nego sa skupštinom društva.

Delač- a to je načelnica. Načelnica odgovara na pitanje oko
sanacije cesta: dogovarano je za ustupanje frezanog materijala
s
Hrvatskim
cestama.
Najveći
problem
inače
je
kupnja
materijala na ovom području, u Papuči ima problema i skupa je
doprema, ono što možemo dobiti i platiti to ćemo uzeti i
napraviti. Puno je prijedlog i potreba. Delač: možemo li znati
broj nerazvrstanih puteva? Što da ljudima kažemo kad će doći
na red, za deset godina? Načelnica- pitam ja Vas, dajte mi
prijedlog kako napraviti sve bez novaca uz ovakvu situaciju?
Delač- pitao bih ja Vas da i Vi živite tamo i nemate osnovne
uvjete. Tanja Rastović: mislila sam da će ovaj put biti na
sjednici direktorica Čistoće, da li je običaj da bude na
sjednici? Puno je problema, i parkovi i smeće, da li će uskoro
biti netko tko će to raditi u Srbu. Načelnica- već smo
govorili o tome, Čistoću pokušavamo opremiti koliko god je
moguće da oni stignu s alatom i opremom koju imaju, i ovdje
imamo prigovora za košnju, imala sam razgovore s ljudima iz
SNV-a i s građanim, jedan dio parka će urediti oni, a jedan,
donji dio, Čistoća. Aktualni sat završen je u 18, 25.
Predsjednica predlaže:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac
za 1.1. do 31. 12. 2013. g.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračac za
2014. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2014. g.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2014. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2014.
godinu
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2014. godini
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
Prijedloga za izmjene i dopune nema, vijećnici s 15 ZAjednoglasno (od 15 nazočnih), usvajaju dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac
za 1.1. do 31. 12. 2013. g.
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gračac za
2014. godinu
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2014. g.

4. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2014. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2014.
godinu
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
na području Općine Gračac u 2014. godini
7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti
Kako je prethodna sjednica žurno sazivana bez dostave
zapisnika sa 7. sjednice, ovaj put usvaja se i zapisnik sa 7.
i zapisnik 8. sjednice. Predsjednica pita vijećnike ima li
primjedbi na zapisnike? Vijećnik Delač- budući da nisam bio na
8. sjednici mislim da bilo glupo i nekorektno da se telefonski
saziva na jednu točku, a raspravlja o drugoj, rečeno je da će
biti ceste, a bilo je drugo. Predsjednica- svi koji su bili
shvatili su i prihvatili, a glupo je tako komentirati nešto.
Primjedbi
nema
te
se
zapisnici
smatraju
jednoglasno
usvojenima.
Ad/1
Izvještaj o izvršenju 1.1. do 31. 12. 2013.
Načelnica
kao
predlagatelj
obrazlaže:
prošle
godine,
razmatrajući proračun i radeći rebalans već smo prošli sve ovo
3 puta, rebalansom smo smanjili proračun, sada vidimo da smo
dobro smanjili u odnosu na ostvarenje, sve što se događalo u
2013. već smo prošli zajedno. Ima nekoliko odstupanja- kod
Jedinstvenog upravnog odjela u plaćama- radi se o naknadama
plaća
bivših
dužnosnika
6
mjeseci,
kod
tekućeg
i
investicijskog održavanja- kvarovi, troškovi; drugi dio imamo
kod ostalih usluga- ugovori o djelu- vodovod i dijelom
čistoća. Gorivo- do 5 mjeseca su postojala 4 vozila i gorivo
za 2 kamiona i gorivo za kosilice za javne radove, zbog toga
je najveća stavka goriva. Sve ostalo možemo vidjeti, da se
počelo isplaćivati naknade, to je povećana isplata u odnosu na
2012. g, sve ostalo je u okviru tekućeg poslovanja općine
Gračac. Pitanja: Delač: bilo bi dobro da smo u ovom izvještaju
razdvojili tu godinu da vidimo otkad smo mi vijećnici. Imam
informaciju da je blagajna i danas prazna.
Načelnica- otkud
Vam to, Vi nemate te informacije. Pitajte konkretno. Delač- Vi
ste spominjali da ste jedan dio novaca isplatili, koliko
općina ima dugovanja od građana, poslovnih subjekata i i zbog
čega se ne ide u prisilnu naplatu. Načelnica- mi smo isplatili
bivšem sazivu vijeća 13 ili 15 mjeseci do sada, 5 za stari, 3
za novi u 2013. g. T. Delač: tražim pismeno koliko ima
dugovanja. B. Fumić- na pretprošloj sjednici je svima, na Vaš
upit i upit vijećnika Rađenovića dostavljena dokumentacija o
isplaćenim vijećničkim naknadama.
Načelnica- nemam pravo
izlistati Vam sve dužnike. T. Šišić iznosi primjedbu- ovo je
dijalog, pitanje za aktualni sat. Anka Šulentić: na idućem

vijeću bit će vjerovatno odluka o kriterijima o otpisu, ima
nenaplativih potraživanja, pretpostavljam da ćete se složiti,
čim budu izdani računi za ovu godinu ići ćemo s prisilnom
naplatom. Načelnica- nije se nikada do sada otpisivao dug,
moramo to riješiti jednom za svagda, nije se otpisivalo, nismo
imali akta, ja sam to već nekoliko puta spomenula, skoro je 6
milijuna potraživanja, a oko 50% nerealno, raspravljat ćemo
još o tome. Imali smo kritike da sjednice dugo traju pa
pripremamo za 20-ak dana materijale za novu sjednicu.
Razgovarat ćemo o tome kad bude na dnevnom redu. Vijećnici s
15 ZA- jednoglasno (od 15 nazočnih)donose
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac
za 1.1. do 31. 12. 2013. g.
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2
Izmjene i dopune Proračuna 2014. obrazlaže načelnica: radili
smo ga prvenstveno radi sanacije vrtića, tema koju smo svi
apsolvirali, nismo još išli u javnu nabavu jer ne možemo bez
ovog dijela- bez rebalansa, uvrstili smo sada sanaciju vrtića,
a izbacili neke stavke. Stavke oko dokumentacije gradnje
vodovoda izbacili smo jer smo tek na trećoj listi Hrvatskih
voda, nema šanse da više godina dođemo na red za tu vrstu
sredstava. Ostavili smo jedino vodovod Brotnja budući da nas
je već kontaktirao VGO Split, na neki način ćemo biti
primorani to riješiti, moramo na sastanak, da vidimo gdje je
stalo s bivšim komunalnim poduzećem. Morali smo maknuti
projekte sanacije fasada, izbacili su to javne nabave iz
proračuna RH, neće financirati na takav način. Smanjili smo
sve što se moglo, napravili raspodjelu kroz dvije tvrtke,
vodovod ćemo financirati kroz električnu energiju, a ostalo će
morati pokrivati od svoje naplate, ne smijemo dozvoliti
dugovanja za struju. Jedina velika promjena se dogodila,
imamo nove programske aplikacije- PDV, katastar cesta, morali
smo sve to platiti, a do 12 mjeseca nismo mogli znati za to.
Moram spomenuti da je Udruga Una dobila sredstva za rad
igraonice za 3 godine, smatram da to zaslužuje čestitke, i
dalje ćemo mi jedan dio sufinancirati. Povećali smo nešto
ceste, smanjili „Gračac čistoći“, dali „Gračac vodovodu i
odvodnji“. Predsjednica samo podsjeća vijećnike da je pitanje
rečenica s upitnikom na kraju. T. Delač: pomoć vodovodu,
spomenuli ste HEP, nada se da s novim direktorom nećete
nastaviti stari način rada, za koji dio je to dodjeljeno?
Načelnica- isključivo za vodocrpilišta- struja i mrežarina. T.
Delač- zar se neće financirati od naplate? Načelnicahoće
dok stane na noge, bila bi cijena kubika vode 30 kuna da se
svi troškovi pokriju. Vijećnik Delač kaže da ni na Rabu nije
tako visoka cijena kao ovdje, ne tiče ga se osobno on tu niti
ne živi. Predsjednica- ne držite govor o cijeni vode na Rabu,

dobili ste odgovor na postavljeno pitanje. T. Šišić: cijena
vode u Gunji je 0 kuna. T. Delač: niste stavili ni jednu kunu,
a veliki problem imate vi u Gračacu, a to su psi lutalice.
Načelnica- nije točno, povećana je stavka na 30 tisuća kuna.
T. Šišić: ovaj rebalans je izazavan stavkom za vrtić, i
proračun smo donijeli s 15 glasova za i nijedan protiv, onaj
koji je bio tu i podržao ga sad se našao pričati o rebalansu
koji je povećan i pozitivan, onaj tko prati i priča trebao je
to shvatiti. Vijećnici glasuju te s 14 ZA, 1 protiv, 0
uzdržanih (od 15 nazočnih vijećnika) većinom glasova donose
Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/3
Načelnica ukratko obrazlaže dostavljeni prijedlog, prijava za
raspravu nema, vijećnici s 14 ZA, 1 protiv, 0 uzdržanih (od 15
nazočnih vijećnika) većinom glasova donose
Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2014. g
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/4
Predsjednica smatra da ne treba posebno obrazlagati, i ova i
sljedeće točke proizlaze iz usvojenog rebalansa. T. Delač:
molim da ne uskraćujete vijećnicima pravo na pitanja,
načelnica je spominjala industrijsku zonu? Načelnica- dobili
smo sredstva za sređivanje poslovne zone (50 tisuća kuna) od
Zadarske županije, trebamo završiti legalizaciju objekata i
napraviti UPU, ali to je pod 5. točkom. Prijava za raspravu
nema, vijećnici s 14 ZA, 1 protiv, 0 uzdržanih (od 15 nazočnih
vijećnika) većinom glasova donose
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture
Općine Gračac za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/5
Načelnica
obrazlaže
prijedlog
izmjene
programa
gradnje:
načelnica je već pod 4. točkom objasnila pitanje poslovne
zone. T. Delač: kakve su šanse da ona zaživi? Načelnica: ići
ćemo u natječaj u stanju kakva ona je, parcelirati, napraviti
zone za
određene
djelatnosti putem urbanističkog plana
uređenja. Delač- kada? Načelnica- ne mogu puno reći, zavisi i
od Zavoda za prostorno uređenje Zadarske županije, nadam se do
kraja godine. Vijećnici s 14 ZA, 0 protiv, 1 uzdržan (od 15
nazočnih vijećnika) većinom glasova donose

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/6
Načelnica kao predlagatelj objašnjava izmjenu Programa utroška
sredstava
od
prodaje,
isto
preraspodjela
u
skladu
s
rebalansom. Vijećnici s 15 ZA- jednoglasno (od 15 nazočnih
vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Gračac u 2014. godini
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/7
Bojana Fumić objašnjava prijedlog odluke o davanju suglasnosti
na Odluku o kriterijima za upis djece u primarni program za
pedagošku godinu 2014/2015. g, koju je donijelo
Upravno
vijeće Dječjeg vrtića „Baltazar“. Radi se o kriterijima koji
se primjenjuju ukoliko se u ustanovu želi upisati već broj od
raspoloživog pa se onda primjenjuju kriteriji prednosti
pojedinih kategorija. Vijećnici s 15 ZA- jednoglasno (od 15
nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog te donose
Odluku o davanju suglasnosti
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je završena u 19, 02. završeno.
ZAPISNIK SASTAVILA:
Bojana Fumić, mag. iur.

PREDSJEDNICA:
Katarina Pleša Jakovljević

