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Z A P I S N I K  

 

 s 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 26. 

kolovoza 2016. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine 

Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1. 

 

 Sjednicom predsjeda potpredsjednik Općinskog vijeća Milorad 

Stanisavljević, ovlašten od strane predsjednika Tadije Šišića koji 

opravdano nije mogao doći na sjednicu. 

 

 Prozivanjem je utvrđeno da su nazočni vijećnici: Viktor Kupčak, 

Ivica Miletić, Robert Juko, Stjepan Knežević, Berislav Crepulja, 

Mirko Pezer, Milorad Stanisavljević, Tomo Delač, Đorđe Terzić, Milka 

Cvjetković i Jasna Končarević.   

 

 Nenazočni su vijećnici: Tadija Šišić, Katarina Pleša 

Jakovljević, Tanja Rastović, Tanja Jović, Nebojša Rađenović, Ivana 

Tomić. 

 

 Nazočno je 11 od ukupno 17 vijećnika, stoga postoji kvorum za 

pravovaljano održavanje sjednice.  

 

 Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Anka Šulentić, službenici  

Bojana Fumić i Irinej Biletić. Zamjenik načelnice Anto Jurić 

pristupio je sjednici tijekom 4. točke dnevnog reda.  

 

 Potpredsjednik otvara aktualni sat u 18, 07 h. Za riječ se 

javljaju Milka Cvjetković, Tomo Delač i Jasna Končarević. 

 

 Milka Cvjetković- odovoz smeća u Bruvnu, kažu odvozi se jednom 

mjesečno, napravi se cijela deponija uz izvor Otuče, da se češće 

odvozi. Drugo: veterinarska stanica, priča koju smo počeli još prošle 

godine? 

 



 Tomo Delač: problem je i kolega Pezera i Ivice Miletića i svih 

nas obrtnika, ja najavljujem da ću vjerovatno zatvoriti restoran 

„Zagi“. Na koji način Općina planira riješiti nešto oko strašno velike 

komunalne naknade, to je 20 tisuća kuna godišnje, treba smanjiti. 

Drugo pitanje: što je Općina učinila i što planira učiniti da se ne 

dozvoli daljnje raseljavanje ljudi, zahvajujući i meni koji sam mnoge 

odselio, a evo dvije obitelji i sutra sele, šta je Općina učinila da 

Zagiju zabrani odvoženje ljudi iz Gračaca? 

 

 Jasna Končarević- odvodnja ispred moje zgrade, stanari govore 

da bude preko 10 cm vode koja ulazi u podrume, ono što se nasulo još 

davno nije dobro, trebalo bi maknuti pa nešto učiniti. Moli u ime 

stanara zgrade da se riješi. Također, nemojte nam zaboraviti osnovnu  

školu, imamo stara računala.  

 

 Načelnica: vezano uz odvoz smeća, u odluci stoji minimalno jedan 

puta, znači nije limitirana „Čistoća“ samo tim jednim odvozom, treba 

reagirati prema potrebama mještana i prijavi komunalnog redara, ako 

je povećana količina smeća. Budući da već neko vrijeme ima problema 

s tim jednim odvozom, možda bismo trebali razmotriti da izmijenimo 

odluku u tom smislu, a također i promijeniti lokaciju iznad izvora 

Otuče. Što se tiče veterinarske stanice, dva potencijalna veterinara 

su tražila koncesiju, od nas su tražili poslovne prostore direktno, 

no to ne možemo. Pročelnica Anka Šulentić- danas sam razgovarala s 

veterinarom, već je iznajmio poslovni prostor, ima zaposlenog za sada 

jednog veterinara, već od jučer može liječiti. To je Davor Radolović, 

a doći će još jedan veterinar. Natječaj je završen prije mjesec dana, 

još se ne zna tko će dobiti koncesiju, bilo je više kandidata. Od 

sredine sljedećeg tjedna on otvara i prodajni centar kraj  

ugostiteljskog objekta „Marko“, vlasnik je Ante Strmotić iz 

Veterinarske stanice Đakovo.  

 

 Načelnica- visina komunalne naknade je smanjena prošle godine, 

a visinu određuje i kvadratura samog objekta, to je vjerovatno razlog 

što je pojedina naknada veća, samu naknadu smo već smanjili. Vi 

tražite da je mi vama ukinemo, što znatno umanjuje prihode, a osim 

toga, kako razlikovati vas od ostalih obveznika. T. Delač: u Perušiću 

su dali „Lidlu“ deset godina neplaćanja, tako i za pilanu. „Vila 

Dijana“ je objekt za turizam, kad ga bude onda neka se poveća. Ja ću 

osobno to lako riješiti, zatvoriti na 6 mjeseci kao što neki rade. 

Radije bih da materijali za sjednice dolaze ranije jer ja nisam ovdje. 

To je moj prijedlog, ovako se dalje ne može. Imao sam problema zbog 

vaše Svjetlane koja ne radi kvalitetno, to ćemo možda jednog dana i 

tužiti, ispoštovali smo do zadnje kune duga. Ja tražim barem na godinu 

pokušajte dati stimulans. Načelnica- bilo je i pitanje vezano uz 
raseljavanje ljudi u Gračacu. Tomo Delač- koliko se djece ispisalo 

iz škole? Načelnica- dva odjeljenja prvih razreda su, tek će 5. rujna  



početi škola pa ćemo točno tada vidjeti. T. Delač- ne dobivam 

materijale na vrijeme. Načelnica- niste htjeli da Vam se dostavlja 

na ruke, tražili ste poštom, a pošta u Derignaj ide četvrtkom, to je 

jedini razlog, mi ih upućujemo na vrijeme. Vrijeđali ste službenicu 

koja tu radi, uostalom to nije tema, ali da hoćete Vi ih možete 

dobivati ranije. T. Delač- komunalni redar nije dostavljač. 

Načelnica- s dostavnicom Vam se pokušalo uručiti, kakve veze to ima. 
T. Delač- na sastanku s građanima dobio sam informaciju da ste 5 dobrih 

projekata odbili, koji su mogli ostaviti te građane. To je Vaš 

Kakanjac. Načelnica- da je moj rođeni brat to nije istina, Vi stvarate 

te afere. Mi možemo stvarati preduvjete, a Općina Gračac direktno 

zapošljava samo u upravi, tvrtkama i ustanovama. Vi ste ti koji ljude 

vodite van, mnogi su bili zaposleni, ali slabo plaćeni, nekoliko puta 

ste me zvali o nekim stvarima. Općina Gračac ne može zaposliti ljude, 

ali može stvarati preduvjete. Pitanje vijećnice Končarević 

proslijedit ćemo Vodovodu. Što se tiče pitanja oko pomoći za škole, 

one mogu tražiti od nas iz proračuna. Kad počne škola dolazi donator 

kojeg smo potakli da donira besplatne udžbenike za polaznike Srednje 

škole Gračac, pokušat ćemo vidjeti da donira televizor ili računalo 

OŠ Nikole Tesle.  

 Aktualni sat zaključen je u 18,29 sati.   

 

 Potpredsjednik predlaže dnevni red kao u pozivu:  

DNEVNI RED: 

1.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Gračac za razdoblje od 2016-2019. g 

2. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite na području Općine Gračac 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Gračac za 1. 1- 30. 06. 2016. godine 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 

Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2016. g. 

5. Prijedlog Odluke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Gračac 

6. Prijedlog Odluke (DV „Baltazar“- kriteriji za upis djece u primarni 

program) 

7. Prijedlog Odluke (DV „Baltazar“- o upisu djece u program predškole) 

 

 Prijedloga za izmjene i dopune nije bilo, vijećnici jednoglasno 

s 11 ZA (od 11 nazočnih) usvajaju predloženi dnevni red, tako da isti 

po usvajanju glasi: 

  

DNEVNI RED: 

1.Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Gračac za razdoblje od 2016-2019. g 



2. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za  

sustav civilne zaštite na području Općine Gračac 

3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine 

Gračac za 1. 1- 30. 06. 2016. godine 

4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice 

Općine Gračac za razdoblje siječanj- lipanj 2016. g. 

5. Prijedlog Odluke po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Gračac 

6. Prijedlog Odluke (DV „Baltazar“- kriteriji za upis djece u primarni 

program) 

7. Prijedlog Odluke (DV „Baltazar“- o upisu djece u program predškole) 

 
 Prije prelaska na prvu točku, potpredsjednik poziva vijećnike 

da iznesu eventualne primjedbe na zapisnik s prethodne, 22. sjednice. 

Primjedbi nema, isti se smatra jednoglasno usvojenim. 

Ad/1 

 

 Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne 

zaštite na području Općine Gračac za razdoblje od 2016-2019. g. Budući 

da zamjenik načelnice, Anto Jurić koji je pripremao ovu i 2. točku 

trenutno nije nazočan, obrazlaže službenica Bojana Fumić- radi se o 

usklađivanju s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite, u odnosu na 

raniji o zaštiti i spašavanju. Prijava za raspravu nema, vijećnici 

jednoglasno s 11 ZA (od 11 nazočnih) usvajaju prijedlog te donose 

 

Smjernice za organizaciju i razvoj 

sustava civilne zaštite na području Općine Gračac 

za razdoblje od 2016-2019. g 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.  

 
Ad/2 

 

 Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite na području Općine Gračac. Obrazlaže također  

službenica Bojana Fumić- usklađivanje s novim Zakonom o sustavu 

civilne zaštite, u odnosu na raniji o zaštiti i spašavanju. Prijava 

za raspravu nema, vijećnici jednoglasno s 11 ZA (od 11 nazočnih) 

usvajaju prijedlog te donose 

 

ODLUKU 

o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite 

na području Općine Gračac 

 

 



 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

Ad/3 

 

 Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 

1-6. 2016. godine. Načelnica:  Provedeno je jedno istraživanje 

Instituta za javne financije o transparentnosti lokalnih proračuna, 

od mogućih 6 kategorija, od minimalnog ranga 0 do maksimalnog 5, nama 

je dodijeljena ocjena 4. Da smo napravili „proračun u malom“ dobili 

bismo maksimalnu ocjenu. Službenik Irinej Biletić iznosi izvršenje 

proračuna 1-6 mjeseca 2016. godine. Prihodi su bili nešto više od 6,2, 

a rashodi 4,8 milijuna kuna, ovaj period je rezultirao viškom prihoda, 

međutim iz prošlih godina je prenesen manjak od milijun i nešto te 

je 51 tisuću kuna rezultat poslovanja. Ovaj isti period prošle godine 

bilo je minus 1,1 milijun kuna. Prihodi su nešto povećani u odnosu 

na prošlu godinu, kom. naknada, pristojbe, zakup, povećane su i tekuće 

pomoć iz državnog proračuna zbog dinamike isplata. Općina se nije 

zaduživala, nije  koristila prekoračenje na računu niti proračunsku 

zalihu, za razliku od prošle godine, niti davala jamstva. Načelnica- 

ovo se izvješće odnosi na sve proračunske korisnike. Irinej Biletić- 

sastavljeno je na nivou kako je propisano zakonom, prema regulativi 

tehnički i sadržajno, objašnjava stupce izvještaja koji što 

prikazuje. Slijedi rasprava. T. Delač: komunalna naknada i naplata, 

možete li nam reći javno, koliko imamo sada potraživanja od građana, 

koliko od pravnih subjekata, kada će se ta naplata ostvariti. Dužnik 

„Lički krovovi“ su isto veliki dužnik, kada mislite to naplatiti? 

Vidio sam ovdje još jednu zanimljivu stavku, kapitalne donacije 

trgovačkim društvima, 500 i nešto tisuća kuna, ja se slučajno malo 

bavim  knjigovodstvom i zanima me koja su to naša trgovačka društva? 

Načelnica: već ste treću godinu tu, to se daje samo vlastitim 

trgovačkim društvima, a to su „Gračac čistoća“ i „Gračac vodovod i 

odvodnja“. Do 5. mjeseca je trajala isplata u ratama za kamion za odvoz 

komunalnog otpada, od 5 prošle do 5 ove godine, tako smo i Vodovodu 

isplaćivali kapitalne potpore. To vam je sve prikazano. Irinej 

Biletić: što se tiče visine potraživanja i postotka naplate, možete 

dobiti uvid u te podatke, što se tiče dugovanja „Ličkih krovova“ niti 

znam napamet niti bih mogao to ovako iznijeti. Tomo Delač- mi kao 

vijećnici bismo trebali biti upoznati sa svime, imati pravo uvida za 

svaki poslovni subjekt, neka Bojana provjeri. Načelnica- Vi sada 

tražite podatke koje mi napamet ne znamo, tražili ste nedavno podatke 

za prisilnu naplatu i dobili, kroz izvješće imate prikaz naplate kom. 



naknade. Potpredsjednik zaključuje raspravu. Vijećnici glasuju te 

većinom glasova 10 ZA, 1 PROTIV, nitko uzdržan (od ukupno 11 nazočnih 

vijećnika) usvajaju prijedlog i donose  

Polugodišnji izvještaj 

o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 1. 1- 30. 06. 2016. godine 

 
 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/4 

 

 Polugodišnji izvještaj načelnice za 1-6. mjesec 2016. godine 

dostavljen je u pisanom obliku, načelnica ga dodatno usmjeno izlaže: 

krajnja realizacija isplate kamiona, aktivnosti za opremanje 

općinskih trgovačkih društava, od Hrvatskih voda ishodovali smo dva 

projekta- studija za vodovod i drugo za novu telemetriju i regulatore 

tlaka za smanjenje gubitka vode i kvarova, oba su vrijednosti svaki 

od po pola milijuna kuna. Projekt SPARC- svojom upornošću uspjeli smo 

navesti Park prirode Velebit da se aktivira, kao i Zadarska županija, 

ponosan smo partner na projektu revitalizacije Cerovačkih špilja. 

Projekt je sada u fazi ishodovanja građevinske dozvole, odobreno je 

2 milijuna za projektnu dokumentaciju. Uredit će se motel, veliki 

plato ispod, stepenice i pristup špiljama. Ne želim umanjiti našu 

ulogu, iako ima nekoliko partnera. Idemo njime na natječaj EU vrijedan 

najmanje 20 milijuna kuna. Načelnica- iznajmljivači su stalno pitali 

za turisitčku zajednicu, to nosi određenu odgovornost, uputili smo 

dopis Ministarstvu turizma, prikupljamo podatke od Porezne  uprave, 

upitno je odobrenje, traže dosta sredstava da bi odobrili jer mi po 

zakonu nismo u kategoriji u kojoj je obavezna zajednica, to nam mora 

biti posebno odobreno. Strateški plan je u izradi, u utorak će biti 

održane radne skupine. Projekt rekonsturkcije javne rasvjete je 

gotov, sva dokumentacija je  gotova i čeka natječaj, projekt 

mrtvačnce na katoličkom groblju je izrađen, dobili smo na natječaju 

sredstva za dva nogostupa, radovi kreću od ponedjeljka. Nastojimo 

riješiti one oborinske vode na Žabarici, Hrvatske bratske zajednice 

i u Obrovačkoj ulici, završen je kapitalni projekt odvodnje za novu  

zgradu u Školskoj ulici koja je dobila uporabnu dozvolu nakon 5 

godina, napravljena je kanalizacija i njima, a time je ujedno riješen 

i problem kanalizacije dječjeg vrtića. Stalno sam u kontaktima 

Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom, uknjižavamo ceste, 

ostalu imovinu, inicirali smo donatora za školske knjige u Srednjoj 

školi Gračac. I ravnateljica se trudila da se djeca ne ispisuju, 



udžbenici su vrijednost što ostaje školi i za buduće generacije. 

Počeli smo pripremati dječje igralište u Gračacu, a planiramo i za 

Srb. Rasprava: Jasna Končarević- lijepo je čuti, ima pohvalnih 

stvari, meni je to tako drago čuti, ima rezultata. Tomo Delač: 

poljoprivredno zemljište ste ovdje naglasili, mi smo i na televiziju 

došli zbog toga, tu vidim neke odluke? Načelnica- pa to su programi 

utroška sredstava. T. Delač- Vi i Vaša pročelnica što ste to 

napravili. Načelnica- a ono što ste Vi tada poslije napravili s tim 

ljudima? T. Delač- kad se misle uklanjati objekti koji ruše ugled 

Gračaca, bio mi je čovjek iz Njemačke, pokazao sam mu da ti ljudi koji 

rade tu žive nisu jadnici, on je rekao rat je davno prošao. Trebali 

ste staviti tu da niste ništa napravili. Anka Šulentić: tvrdnja nije 

točna, komunalni redar se obraćao na sve moguće institucije, ali u  

nečije vlasništvo se teško dira, napisao je da ugrožavaju sigurnost, 

jedan dio pročelja je srušen da dalje ne prijeti, na sve drugo 

inspekcija nije odgovorila ništa. I onaj objekt preko puta „Marina“ 

od Rakovca, naloženo je još davno od inspekcije da se ukloni, a onda 

je to navodno poništeno. Nažalost, tu su i  objekti kod stare 

benzinske pumpe, Državni ured za obnovu njima raspolaže, pisali smo 

da ih dovedu u red, može se u njih nekoga smjestiti. Načelnica- imate 

primjer u Zadru što se gradonačelniku Kalmeti dogodilo kad je pokušao 

rušiti. Mi smo pokušali riješiti rušenje objekta preko puta sirane, 

ali 19 je  suvlasnika, nisu se svi suglasili, za rušenje bismo mogli 

izgubiti ogromne novce, ali i zaraditi nekoliko tužbi. Nešto smo 

uredili, a s druge strane imamo objekte koji sve naružuju. Stjepan 

Knežević- da li ima mogućnost sugerirati ravnateljici Srednje škole 

da se neka atraktivnija, proizvodna zanimanja uvedu u ovu školu, sad 

je ostalo 5 ili 6, sufinanciramo putne troškove, a imamo školu koja 

se ovdje gasi. Tražili smo elektroteničku, a rekla je kud će s 

djelatnicima, a imali smo tada Dijaka koji bi bio stručan. Zamjenik 

načelnice Anto Jurić dolazi na sjednicu u 19, 06 sati. Stjepan 

Knežević- imali smo do sada šumske tehničare, samo nekoliko ih je 

uspjelo stažirati u Hrvatskim šumama, ovo novo rendžer- ne znam gdje 

misle zaposliti tolike rendžere. Mogu se nadati jedino da neki koji 

radi umre.  Elektrotehnika i računalnstvo se lakše zapošljava. Tako 

će se rušiti i ta škola, kao i bivša bolnica, mi zbog nekoliko ljudi 

upropaštavamo mlade. A. Šulentić- premalo učenika gravitira školi da 

bi bilo još više usmjerenja, znam da je Vaš sin završio 

elektrotehničku školu, ali gdje bi se zaposlio da nije krenuo dalje 

studirati. Načelnica- ima vodoinstalater grijanja, neće ih 5 upisati, 

nije do ravnateljice, ona je sve napravila da spasi tu školu, naši 



mladi su sve više zahtjevni. Mnogi su otišli u gimnaziju, neki nemaju 

gdje ovdje na praksu, ima tu problem kadra, smještaja. S. Knežević- 

ako nekoga financiramo, da probamo progurati,, ja nemam više djecu 

za upisati, ali što s drugima? Načelnica- ne financiramo mi školu, 

mnogi žele medicinsku, hotelijersku. Jasna Končarević-ravnateljica 

se trudi, digla je školu iz pepela, ne ide tako lako promjena, teško 

ministarstvo mijenja programe. S. Knežević- treba pokušati. Jasna 

Končarević- ima  mnogo učenika koji kažu da jednostavno žele 

promjenu, žele otići u drugu sredinu. T. Delač- vijećnik Mirko Pezer 

je jedan od poslodavaca koji je pružao praksu, da li je u interesu 

da djeca samo dobiju diplomu ili da nešto i znaju. Puno je 

vodoinstalatera završilo, ali od svih njih nema ih dosta s dobrom 

praksom, a onaj koji je znao, Nikola Zavrtnik, krenuo je samostalno. 

Nema u Njemačkoj zlatne love, mi subvencioniramo djecu da se školuju 

u Zadru i drugdje, mi financiramo šumarske tehničare, u Europi tog 

zanimanja nema, dobar varilac i zidar imat će uvijek posla. Bojana 

Fumić- pokušavali su uvesti druge programe, ali do sada im nije 

odobravano. Tehničar zaštite prirode je novi program kojega nema puno 

u Hrvatskoj, interes je dobar, a postoji niz parkova prirode i 

zaštićenih područja i u blizini i drugdje u Hrvatskoj u kojima će moći 

raditi. Za puno zanimanja problem je praksa, licencirani majstori 

kojih ovdje nema. Mirko Pezer- kad sam već spomenut, mnogi dečki na 

praksi neće raditi, nisu zainteresirani, otišlo ih je dosta od mene. 

Sustav je loš, vani četiri dana ide na praksu, a jedan u školu, kod 

nas obrnuto. Moramo se natezati tko od nas dvojice zapravo zna posao. 

Vijećnici glasuju te većinom glasova 10 ZA, 0 PROTIV, 1 uzdržan (od 

ukupno 11 nazočnih vijećnika) usvajaju prijedlog i donose  

Odluku o usvajanju 

Izvješća o radu 

općinske načelnice Općine Gračac 

za razdoblje siječanj- lipanj 2016. g. 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ad/5 

 Kako se dvoje od troje članova Komisije za izbor i imenovanje, 

koja inače otvara prijave na natječaj, iz opravdanih razloga nije 

moglo odazvati pozivu, vijećnici jednoglasno odlučuju da troje 

nazočnih vijećnika: Milka Cvjetković, Ivica Miletić i Đorđe Tezić 

otvore pristigle prijave po raspisanom ponovljenom natječaju za 



ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac te izvijeste ostale vijećnike 

o prijavama. Ivica Miletić: otvaranjem prijava utvrđeno je da su 

pravovaljano primljene dvije prijave i obje su potpune: Soka 

Stanisavljević iz Gračaca (prijavu je dostavila u dvije omotnice), 

sa završenim Filozofskim fakultetom u Zadru- povijesti i povijest 

umjetnosti, položen stručni ispit za knjižničara. I. Miletić čita 

prijavu i životopis kandidatkinje. Zatim vijećnike upoznaje s 

prijavom drugog kandidata. Istu je podnio Božidar Drobac iz Zadar, 

profesor povijesti i pedagogije, dosadašnji ravnatelj i v. d. 

ravnatelj Knjižnice i čitaonice Gračac. Otvara se rasprava. T. Delač- 

g. Drobac je naveo adresu u Zadru, uz veliko poštovanje, ja ću 

predložiti osobu iz Gračaca, da ne plaćamo putne troškove, možda će 

uvesti novosti u knjižnicu u koju ja nisam nikada ušao. Uvijek sam 

za to da se radno mjesto da osobi koja je prijavljena adresom tu. 

Prijedlog je da se ovoga puta izabere Soka Stanisavljević. Jasna 

Konačarević- g. Drobac je čovjek za kojega dobro znam kako radi i 

surađuje, imao je puno predavanja i izvedbi, ako netko nikada nije 

bio u knjižnici i ne zna, ne može komentirati. Meni je iskreno žao, 

ljudi svi putuju, to nije problem, putuju i odrađuju svoje. Prošlo 

je knjižnicom putno predstavnika veleposlanstava, pjesnika, 

književnika, moj prijedlog je g. Drobac. T. Delač: da li imamo 

informaciju da li je g. Drobac do sada koristio naknadu putnih 

troškova, da znamo o čemu pričamo. Možda bi bilo dobro da su tu da 

nam se predstave. Ivica Miletić: ja te ljude ne poznam, a svoj stav 

ću iznijeti u glasovanju. Robert Juko: ista stvar je bila prije sedam 

godina, ne znači da su bili ili lošiji ili bolji, bio sam i zadnji 

put protiv, meni je to išlo na živce. I da pohvalim g. Delača da napokon 

normalno razgovara. Bojana Fumić- morate imati na umu i to da je 

prebivalište lako promjenjivo. T. Delač- mogao se i on tu prijaviti. 

J. Končarević: znam razmišljanja i planove dosadašnjeg ravnatelja, 

njegove planove za multimedijalnu dvoranu. Načelnica: baš danas je 

predana prijava na natječaj za taj projekt.  Vijećnici glasuju za 

prijedlog da se ravnateljicom imenuje Soka Stanisavljević: ZA 4, 1 

PROTIV, 6 uzdržanih (od ukupno 11 nazočnih vijećnika). Vijećnici 

glasuju o prijedlogu da se ravnateljem imenuje Božidar Drobac: 1 ZA, 

3 PROTIV, 7 uzdržanih (od ukupno 11 nazočnih vijećnika). Niti jedan 

prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova. B. Fumić upozorava da 

se po natječaju mora ili nekoga izabrati ili donijeti odluku o 

poništenju te obavijestiti kandidate. Budući da niti jedan kandidat 

nije izabran, Milorad Stanisavljević predlaže da se donese Odluka o 

poništenju natječaja. Vijećnici s 11 ZA- jednoglasno (od ukupno 11 



nazočnih vijećnika) usvajaju taj prijedlog i donose  

Odluku o poništenju natječaja 

za ravnatelja 

Knjižnice i čitaonice Gračac 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

Ad/6 

 

 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „Baltazar“- kriteriji za 

upis djece u primarni program. Načelnica: i ovu i sljedeću odluku 

trebali su nam još prije dostaviti na suglasnost, a dostavili su je  

nakon sjednice u lipnju. Prijedlog je da se da suglasnost, osim na 

članak 6. st. 1. Odluke jer se planira tri skupine. To bi značilo 

povećanje broja djelatnika, a tako nije planirano niti su dostavljeni 

podaci o broju djece. Prijava za raspravu nema. Vijećnici jednoglasno 

s 11 ZA (od 11 nazočnih) usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku 

o davanju suglasnosti 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

 

Ad/7 

 Prijedlog odluke o davanju suglasnosti „Baltazar“- kriteriji za 

upis djece u program predškole. Načelnica predlaže da se da 

suglasnost. Prijava za raspravu nema. Vijećnici jednoglasno s 11 ZA 

(od 11 nazočnih) usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku 

o davanju suglasnosti 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

    

 Sjednica je završena u 20, 05 h.  

 

ZAPISNIČAR:                           POTPREDSJEDNIK: 

Bojana Fumić, mag. iur.               Milorad Stanisavljević 

 


