REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/16-01/4
URBROJ: 2198/31-02-16-2
U Gračacu, 24. studenog 2016. g.
Z A P I S N I K
s 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 24.
studenog 2016. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine
Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1.
Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća Tadija Šišić.
Prozivanjem je utvrđeno da su nazočni vijećnici: Tadija Šišić,
Viktor Kupčak, Ivica Miletić, Robert Juko, Stjepan Knežević,
Berislav Crepulja, Mirko Pezer (do 6. točke dnevnog reda), Milorad
Stanisavljević, Tomo Delač, Katarina Pleša Jakovljević, Tanja
Rastović, Tanja Jović, Nebojša Rađenović, Ivana Tomić, Milka
Cvjetković i Jasna Končarević.
Nenazočan vijećnik: Đorđe Terzić.
Nazočno je 16 od ukupno 17 vijećnika, stoga postoji kvorum za
pravovaljano održavanje sjednice.
Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica sa zamjenikom
Antom Jurićem, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac
Anka Šulentić, službenici Svjetlana Valjin, Bojana Fumić i Irinej
Biletić. Nazočan je i direktor trgovačkog društva GRAČAC VODOVOD I
ODVODNJA d.o.o. Marko Gale.
Predsjednik otvara aktualni sat u 17,05. Za riječ se javljaju
Ivana Tomić, Milka Cvjetković, Tomo Delač, Viktor Kupčak, Jasna
Končarević, Milorad Stanisavljević i Nebojša Rađenović.
Ivana Tomić: pitanje o energetskoj učinkovitosti, znamo
situaciju sa zgradama, nisu etažirane niti legalizirane, da li mi
možemo napraviti nešto po tom pitanju, barem oko krovišta?
Milka Cvjetković: dvije godine tražim kontejner na pravoslavnom
groblju, a i ona kućica mrtvačnica bi se trebala obnoviti. Drugo,
plavi dizel za poljoprivrednike?
Tomo Delač: u ime građana, zašto ne odgovarate na upite građana
e-mailom, zašto načelnica i pročelnica sebi daju za pravo da
raspolažu s poljoprivrednim zemljištem?
Jasna Končarević: ispred zgrade prekom puta bivšeg komunalnog
je plato, velika je voda tamo. Nada se da će biti riješeno kako je
obećano. Drugo, osnovna škola je uputila dopis za nastavna sredstva

i pomagala koja su dotrajala, moli da se malo češće uključi u pomoć
školi.
Viktor Kupčak: htio bi isto pitati za plavi dizel, u razgovoru
s više osoba istaknut je problem nedostatka plavog dizela na našim
benzinskim pumpama. Što je Općina napravila, što možemo?
Nebojša Rađenović: Rade Pantelić zašto je dobio otkaz, je li mu
istekao ugovor, odnosno koji je razlog?
Milorad Stanisavljević: zima je na pragu pa da se na nekoliko
mjesta izvjesi obavijest za čišćenje nerazvrstanih cesta, kao i
oznake, vozačima je nezgodno.
Načelnica Nataša Turbić odgovara na postavljena vijećnička pitanja:
Odgovor Ivani Tomić: energetska učinkovitost je ove godine
raspisana za škole i stambene zgrade, mi nismo u stanju tu
sudjelovati odnosno ispuniti uvjete. Apelirali smo na Državni ured
za obnovu i stambeno zbrinjavanje, kad bi se prvo apliciralo na Fond
po njihovim kriterijima niti jedna zgrada ne bi ispunila kriterije.
To su rekli i na radionici koja je održana, nijedna nema stambeni
prostor u potkrovlju pa ne može krov, mogla bi ovojnica i stolarija.
Prinudni upravitelj odnosno upravitelj bi bio taj koji treba
participirati, drž. ured će učiniti sve, etažiranje iz moglo iz
pričuve, ali povezivanje zemljišta je već veći problem, to je isto
sada na upraviteljima. Država nekih 12 godina otkad ih je preuzela
to nije učinila.
Odgovor Milki Cvjetković- postoje dva kontejnera, ali traži se
jedan na stari dio, tražite i dalje. Uputit ćemo i mi dopis. Za
objekt na pravoslavnom groblju naručili smo stolariju- vrata. Što se
tiče plavog dizela, i drugi vijećnici uključujući i Nebojšu
Rađenovića već su pitali. I tada smo uputili dopis benzinskim
pumpama u koje rade u Gračacu i Srbu, ove godine ponovno. Iz Srba se
vlasnik javio sada na ponovljeni dopis, „INA“ za Gračac nikada.
Rekao da je imao plavi dizel u Srbu, ali malo korisnika, objasnio je
da je trebao nabaviti zalihe i bio u gubitku zbog toga u odnosu na
broj korisnika, on to drži zbog ljudi. Ne bježi od toga da to
ponovno napravi, ali treba točan broj korisnika. To se navodno može
po listama odobrenih poticaja, kontrola carine je jaka. Tanja
Rastović- nije mi logično jer su dolazili i iz Gračaca i Donjeg
Lapca. Nebojša Rađenović- navodno je pukao rezervoar. Načelnica:
pitanje je što je njemu pojam dovoljne količine. Stjepan Knežević:
možda kad prikupite podatke da doveze cisternu jednom mjesečno i
tada da svi natoče. Načelnica:
rekao je i da mu se javi u kojem
periodu godine.
Načelnica odgovor Jasni Končarević- mislim da se nešto
saniralo, treba dopis nadležnoj ustanovi, to je održavanje,
Anto
Jurić neka si zapiše. Što se tiče škole, tu se ne morate brinuti,
već smo ravnateljici nešto odobrili i neki dan i za božićni sajam,
tako da će biti i za potrebe u drugoj godini. Tomo Delač- kad već
spominjete tu školu, iz obitelji Danilovića njih troje obrazovanih
ne može dobiti posao, zašto bi pomagali tu školu, a neće ih
zaposliti? Vijećnice Tanja Jović i Katarina Pleša Jakovljević na to

daju komentar da dvije spomenute osobe rade u školi, a brat je
otišao svojom voljom.
Načelnica odgovara vijećniku Nebojši Rađenoviću- što se tiče
Rade Pantelića, odgovor možete dobiti u trgovačkom društvu GRAČAC
VODOVOD I ODVODNJA, postavite upit direktoru.
Odgovor
Miloradu
StanisavljevićuČistoća
je
djelomično
obilježavala, a imamo odgovornu osobu za zimsku službu pa ćemo ih
obavijestiti.
Načelnica daje odgovor vijećniku Tomi Delaču- koji e-mailovi,
koji ljudi? Tomo Delač: imate na desetke e-mailova na
koje niste
odgovorili. Načelnica- nije istina, samo lažnim i anonimnim
profilima ne odgovaramo. Na temu raspolaganja poljoprivrednim
zemljištem bila sam kod državnog tajnika, od iduće godine će se to
raspolaganje uistinu spustiti još više na lokalnu razinu, a sada
niti načelnica niti pročelnica ne raspolažu njime. Tomo DelačLovinac i Udbina su dali svojim građanima i uprihodovali više od
milijun kuna. Načelnica: nisu nego natječajem su dobili neki.
Predsjednik Šišić: u Sv. Roku samo natječajem. Načelnica- privremeno
su od države dobili samo OPG Knežević, OPG Đordić i MDMS d.o.o. Niti
za jednog podnositelja za kojega je prikupljena i dostavljena
dokumentacija nisu raspisali natječaj. Tomo Delač: od
Elvirinog
pijuna dobio sam prijetnju, njezin pijun Mišo Dancan mi je prijetio
da je ona glavna faca u HDZ-u u Zadru, da treba bitii ministrica
poljoprivrede, da se čuvam. Nakon toga dobio sam porezni nadzor koji
je uredno prošao, nikom ne želim prijetiti, ali ružno je da se na to
poziva.
Aktualni sat završen je u 17, 25.
Predsjednik predlaže dnevni red kao u pozivu za sjednicu:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2016.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2016. g.
3. Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2017. godinu i Projekcija
2018-2019.
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2017. g
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2016.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2016.
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom 2016.
8. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Gračac u 2016. godini
9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. g.
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za
2016.
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
i naknade za promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Gračac za
2016. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za
2016. godinu
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016.
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama
i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Gračac u 2017. godini
Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Gračac
Prijedlog Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gračac

Prijedloga za izmjene i dopune nema. Dnevni red vijećnici
jednoglasno usvajaju sa 16 ZA (od ukupno 16 nazočnih vijećnika).
Usvojeni dnevni red glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2016.
2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2016. g.
3. Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2017. godinu i Projekcija
2018-2019.
4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2017. g
5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2016.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2016.
7. Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom 2016.
8. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava o prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Gračac u 2016. godini
9. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za
zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. g.
10. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa za
2016.
11. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa,
zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
i naknade za promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu
12. Prijedlog Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Gračac za
2016. godinu
13. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za
2016. godinu

14. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016.
15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama
i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Gračac u 2017. godini
16. Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac
17. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine
18. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Gračac
19. Prijedlog Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova
20. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Gračac
Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, predsjednik poziva
vijećnike da iznesu primjedbe na zapisnik s prethodne, 23. sjednice.
Primjedbi nema, zapisnik se smatra jednoglasno usvojenim.

Ad/1
Prijedlog 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2016.
godinu objašnjava načelnica kao predlagatelj. Rađen je sukladno
uputama i proračunskom nadzoru, ali i potrebama, prvenstveno zbog
proračunskih korisnika, sada imamo obuhvaćene i sve njihove vlastite
prihode, zbog toga je podignut naviše, JVP je ove godne išla u
nabavku novog vozila 908 tisuća kuna, nisu na vrijeme dostavili nama
i vrlo vjerovatno ćemo morati zbog njih raditi još jedan rebalans,
nego su dostavili 600 i nešto tisuća kuna, imat će prihode od DUZS i
od osiguranja, a i to mora biti u proračunu Općine. Vrtićisključivo iz razloga redovne naplate su podigli vlastita sredstva,
knjižnica je svake godine imala iznos od Ministarstva kulture za
knjižnu građu, Ministarstvo financija je reklo da svaku kunu i od
njihove članarine moramo prikazati u proračunu. Određene stavke
morale su se uravnotežiti, ove godine tehnički drugačije izgleda,
sukladno uputi posložen je prema izvorima prihoda. Proveli smo javnu
nabavu
za
ruralnu
elektrifikaciju,
projektna
i
građevinska
dokumentacija za mrtvačnicu je gotova, stavka je veća za projekt,
sanacija oborinskih povećana. Imamo još naselje Žabarica koje moramo
dodatno riješiti, nije dovoljno ovo što je učinjeno. isto tako
Naselja I i II, moramo riješiti da se fekalije ne izlijevaju
po
dvorištima ljudima, nema više kapaciteta upiti svu tu odvodnju.
Dobilii smo obećanje od tri resorna ministarstva da će pomoći oko ta
dva naselja. Jedna bitna stavka je kako je Ministarstvo financija od
2015. povrat poreza spustilo nas, u 8. mjesecu sredstva su
akumulirana na FINI,
460 tisuća kuna su nam skinuli za povrat
poreza odjednom. S druge strane imali smo pojačanu naplatu komunalne
naknade, s tim da moram reći da nam se iz Srba vratilo preko 300
rješenja koje ljudi nisu primili i ne plaćaju, u Gračacu zbog
darovnica ljudi pojačano plaćanju. Komunalna naknada većinom se
troši na tvrtku za čistoću koja održava mjesto. Veliki dio prihoda
od poreza ide na ustanove, udruge, kulturu, obrazovanje. Prije dva
mjeseca Hrvatske vode su postale malo stabilnije, bivše komunalno im
je bilo dužno, sada se uredno plaća pa su nam odobrili još dva
projekta. Apelirali smo na velike gubitke vodovoda, Hrvatske vode su

odlučile dati sredstva za koncepcijsko rješenje, dali su i za
telemetriju i nadzor. sveukupno 2 milijuna kuna za vodovod Gračac.
20% sufinancira samo trgovačko društvo. odnosno Općina Gračac.
Irinej Biletić- nije bilo zaduživanja niti ima u planu do kraja
godine, od prodaje imovine nešto je smanjeno. Nabava nefinancijske
imovine većinom se odnosi na JVP. iz računa prihoda i rashoda se
može to detaljnije vidjeti, iz posebnog dijela po programima i
aktivnostima. Načelnica- 2016. godina je prva godina da nismo bili
izloženi ovrhama i naplati dugovanja, prva godina u kojoj možemo
malo slobodnije raditi projekte, javili smo se na Ministarstvo
turizma s centrom za posjetelje, na Ministarstvo kulture za zgradu u
kojoj je bio „Napredak“. Predsjednik otvara raspravu. Tanja Jovićšto će biti s postojećim objektom kina? Načelnica- nisu nam još
odgovorili, treba biti sve gotovo,
projekt, imovinsko-pravni
odnosi, koji su naša boljka, isto tako i za ceste. Predsjedniik- ni
onaj useljeni dio zgrade tamo nema uporabnu dozvolu.
Tanja
Rastović- reblans, to je ono normalno, a ovo što ste naglasili za
komunalne naknade da je vraćeno, možda je problematika pošte, a da
vam iskreno kažem ništa se i ne radi, jednom je pokošen park, jednom
groblje, većinom sami sve čistimo i radimo, jedan kontejner ima kod
nove policijske zgrade. spomenik i okoliš je nekad komunalno radilo.
Svjetlana Valjin- jeste li se obraćali komunalnom redaru? Tanja
Rastović- je uzalud, čemu reagirati, to je valjda njihov posao, to
je njihovo područje kao i Gračac. Bio je sastanak kad se donosila
odluka o komunalnoj naknadi da idemo u prvu zonu, a smeće nam se
vozi dva puta mjesečno, sela jednom, kako je mogao u prvu zonu?
Jasno je da trebamo pisati za nešto izvanredno, ali ovo redovno.
Bojana Fumić- ako građani ne primaju rješenja niti plaćaju, ispada
da im je onda svejedno koja su zona, ionako ne izvršavaju svoje
obaveze. Tanja Rastović- ali nemaju isto. Tomo Delač- spominjemo
vatrogasno društvo, ne znamo da li vijećnici znaju, mi nemamo
nikakav uvid u rad te firme, kako mi imamo pravo biti izvješteni u
sve tvrtke, o njihovom poslovanju? Načelnica: pri izradi proračuna
mi dobivamo njihov plan rada, on je u proračunu, kad imamo izvršenje
proračuna
oni
dostaljalju
izvješće
o
radu,
izvještaji
su
dostavljeni. Bojana Fumić:
financijske izvještaje i objavljuju
putem internetskih stranica. Načelnica: stavke našeg proračuna su i
njihove, osim toga imaju upravna vijeća gdje su i naši predstavnici,
npr. vijećnik Juko u JVP, vijećnica Jović u vrtiću. Tomo Delačniste se okrenuli prijedlogu vaše vlade da će se ukinuti neke općine
koje nemaju zaradu da sami sebe sufinanciraju, zašto ne biste malo
spustili plaće. Ja sam očekivao da ćete otići na neke normalne
plaće. Načelnica- nemojte bolje davati usporedbe. Bojana Fumić- za
razliku od mnogih jedinica koje niti 100% vlastitih prihoda nemaju
dovoljno za plaće, mi se držimo ograničenja od 20% vlastitih prihoda
što se tiče mase plaća, koje su već smanjivane. Tomo Delač: ali bilo
bi pohvalno da ste i vi stavili smanjenje plaća. Načelnica: da ne
mislite možda na Božu Petrova? Tomo Delač: sufinanciranje obnove
doma u Srbu koliko je općina dala, je li već dan taj novac, koja će
biti namjena i kako ćemo staviti taj dom u funkciju, kad ćemo ga
staviti u profitabilni dio? Načelnica- jeste li bili tamo, tamo su
javne institucije. Tomo Delač- pošta treba plaćati. Načelnicadržavno vlasništvo je, jeste li bili tamo? Delač- svaki poslovni
prostor se plaća. Načelnica- treba biti procjena, vlasništvo. Tomo
Delač- zašto financiramo onda. Načelnica- jeste li za tu stvaku
uopće gledali izvore prihoda? Tomo Delač: da li uredi u ovoj općini

plaćaju zakup? Načelnica- određene ustanove plaćaju, pojedini koji
su tu već godinama ne plaćaju. Tomo Delač- izmjena prostornog plana
općine Gračac? Načelnica- veći dio smo platili prošle godine,
izmjena neće ići bez vijeća, to smo vam već rekli, to radi Zavod za
prostorno uređenje Zadarske županije, već su pri kraju. Tomo Delačšto je s onim zemljištem koje smo masno platili, da li je stavljeno
u funkciju? Za to je Aleksić podnio kaznenu prijavu protiv svih vas.
Načelnica- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog
izbora nije imao natječaj, bit će. T. Delač- kažu ljudi druga
lokacija. Predsjednik: nije istina, već je izdana lokacijska i
građevinska dozvola, na toj lokaciji definitivno ide. Načelnicasutra idemo kod predsjednice suda oko ispravnog postupka za siranu,
mi smo puno uložili, 340 tisuća kuna je vraćeno EU, mi nećemo
odustati od toga kad se uložilo toliko, moji nisu bili za to nakon
svih tih kolapsa, ali sirana je legalna, gotova je tehnička
dokumetnacija, naručena stolarija. Tomo Delač- koja je budućnost te
sirane? Načelnica- prema naputku Državnog ureda za reviziju
napravili smo poslovni plan, možete ga doći pogledati. T. Delač:
sanacija divljih odlagališta? Načelnica- dužni smo ih sanirati. Tomo
Delač- kada se sanira ono staro? Načelnica- zajedno s Biljanima
Donjim. Tomo Delač- Đoko Došen da li će dobiti natrag financijska
sredstva koja je platio privatno za materijal i pijesak za svoj put?
Načelnica- mi smo Gračac čistoći platili za taj put. Tomo Delaččovjek želi školovati svoju djecu, kao i svi. Načelnica- ne slušate,
prošle godine općina je platila za sanaciju tog puta. Tomo Delač:
Mile Terzić kaže samo mu je Tadija dao
put prije osam godina.
Ulaganje u puteve imam pravo pitati. Predsjednik Šišić- držati se
dnevnog reda, ovo je rebalans za ovu godinu,
jedna od sljedećih
točaka je Proračun za 2017. godinu, ova je godina već gotovo
završena, ovo su pitanja za aktualni sat.
Tomo Delač- zašto ti
ljudi nisu ušli u rebalans, kada ste ih obišli? Predsjednik- svaki
mjesec poslom obiđem cijelu Općinu Gračac. Tomo Delač: po vama su ti
putevi zadovoljavajući? Predsjednik- naravno da nisu, ali ni Zagreb
nema sve, radimo u granicama mogućnosti proračuna. Ovo je rebalans.
Tomo Delač: ako se može do novca. rekla je načelnica da je u
pozitivnom stanju. Za razliku od mene drugi su se prodali, ja pitam
za ljude koji su meni dali povjerenje, ponovno ću navesti Đoku
Došena, ljudi u Deringaju kada imaju pravo na javnu rasvjetu? Tomo
Delač- energetska učinkovitost, ljudi od države dobili 80%, od
županije po 1000 eura, općina daje do 3 tisuće kuna, prema tome moj
prijedlog je zašto te novce ne bi dali ljudima koji se tek spremaju
za tako nešto. Ja osobno nisam među njima. Načelnica- to je već u
proračunu, koja je razlika? Tomo Delač- pitanje je da li će biti
novaca za one koji će tražiti da im se sufinancira, da li ćemo mi
imati pravo na uvid? Načelnica- nije još zavšren natječaj, bit će
sve objavljeno. Tomo Delač- ruralna elektrifikacija? Načelnica- to
je provedeno, ponavljam: UNDP, Fond, Zadarska županija, Općina. 17
kućanstava, već se radi na tome, to su solarni paneli. Tomo Delač:
pitam za javnu rasvjetu- proširenje postojećeg dijela javne
rasvjete? Načelnica- proširujemo mrežu, sukladno opremljenosti. Tomo
Delač: tražim pisani odgovor da li mještani Deringaja i Tomingaja
imaju pravo na javnu rasvjetu, ja se spremam na izbore. Nebojša
Rađenović: prihodi od imovine smanjeno 32% konto 64 tko je
pogriješio, tko je odgovoran? 40 tisuća kuna trgovačka društva
poljoprivrednici- zar nitko nije tražio? Rashod za dodatna ulaganja?
Irinej Biletić: u proračunu je bilo planirano od prodaje zemljišta i

stanova više, nije ostvareno pa je smanjeno na realnu razinu,
planiralo se i da će biti više vjetroelektrana na Velikoj Popini,
što se nije dogodilo, Načelnica: smanjeno na realnu razinu. Nebojša
Rađenović: a poljoprivrednici? Irinej Biletić- prvotno je bila ta
stavka, ali zamijenjena sa dvije stavke sanacija poljskih puteva i
divljih odlagališta. Načelnica- subvencije se ne mogu dati bez
programa. Nebojša Rađenović- što je sa Savjetom mladih? Načelnicaniste pratiti aktivnosti. Tomo Delač: nije mu nitko javio. Bojana
Fumić- bilo je raspisivano dva puta, nije bilo kandidata, sve je
bilo na sjednicama Vijeća. Načelnica dalje odgovara: centar za
lokalne politike je izbačen, napravili smo zamjenu sa Zadarskom
županijom, no parcela je premala za širenje,
ima taj objekt
uporabnu dozvolu, ali za proširenje se ne može dobiti po obujmu, ne
smiju niti vanjske stepenice. Nebojša Rađenović: stavka 372
jednokratna pomoć, da li možemo dobiti spisak kome je odobrena; u
protekle tri godine koliko ulica je asfaltirano u Gračacu?
Predsjednik- ja vodim sjednicu i puštam Vas malo više, ali nemojte
širiti i zloupotrijebiti. Načelnica- pretpostavljam da mislite na
Ministarstvo regionalnog razvoja, mi smo na njega kandidirali i
vrtić i nogostupe i Kozarčevu ulicu, sve to ide pod isti natječaj,
nisu isključivo ceste. Rasprava je zaključena. Vijećnici s 13 ZA, 0
PROTIV, 3 UZDRŽANA (od ukupno 16 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova donose
2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2016.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/2
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine
Gračac za 2016. g. Predlaže općinska načelnica. Prijava za raspravu
nema. Vijećnici s 13 ZA, 0 PROTIV, 3 UZDRŽANA (od ukupno 16 nazočnih
vijećnika)- većinom glasova donose
Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Općine Gračac za 2016. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3
Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2017. godinu i projekcija
od
2018-2019.
godine.
Načelnica
kao
predlagateljredovne
djelatnosti općine i proračunskih korisnika. I dalje se proračun
odnosi i na knjižnicu, proračunske korisnike, trgovačka društva,
upravni odjel. Iznosi stavke iz proračuna. Projekt obnove mjesnog
doma u Srbu nastavlja se, ali nije ispostavljena nijedna situacija
pa se Ministarstvo kulture malo naljutilo, Milanu Tankosiću sam
sugerirala da ode u Ministarstvo kulture i razgovara o tome. Oni su
odlučili po situacijama taj dio sufinancirati. Vatrogasna zajednica:
dužni smo po zakonu o vatrogastvu, odlagalište moramo i dalje,
moramo nastaviti sanaciju oborinskih kanala, Žabarica plavi, kao i
Obrovačka-, završetak gradnje mrtvačnice će se dogoditi iduće
godine, rušenje objekata imamo i u Gračacu i u Srbu. U Gračacu
postoje vlasnici, u Srbu je država, ali nije ništa učinila te ćemo
možda moći jednostavnije isfinancirati troškovinike za rušenje

objekata. Imamo od ranije projekt sanacija Školske ulice, tu se
pokušao izregulirati promet. Tražena je smeđa signalizacija, i dalje
idemo
u
sanaciju
poljskih
puteva,
ukoliko
nam
Ministarstvo
poljoprivrede prihvati program ostat će. Zatim, dalje proširenje
javne rasvjete, asfaltiranje, čekamo rezultate po projektima
predanim na Ministarstvo kullture. Drugo su uglavnom naši redovni
poslovi. Irinej Biletić- iz općeg dijela ne planira se nikakvo
zaduživanje, možda bolje davati odgovore po konkretnim pitanjima.
Proračun se donosi prema ovog godini, dok se još uvijek ne zna kakvi
će učinci biti po poreznoj reformi. Načelnica- porezna reforma će
se opet odraziti negativno, preživljavamo vlasititm sredstvima.
Tekuća pomoć iz državnog proračuna, jedan mali dio je nadomjestak za
poreze, i dalje preživljavamo s onim što imamo, a uzet će nam se još
više. Jedan dio pomoći
je namjenski, ali drugi nije. Bare, neće
ostati općina kakva je ostala meni, valjda ću je ostaviti u boljem
stanju. Predsjednik otvara raspravu. Katarina Pleša Jakovljevićhtjela bih reći nije li prerano za usvajanje proračuna, jer ako ćemo
imati još jedan rebalans, ne znamo kako ćemo završiti ovu godinu, a
već planiramo iduću. Bojana Fumić- 15. studenog prijedlog treba biti
formiran, iako država sama kasni. Načelnica- uvijek je ranije ali se
usvajao obično u 12. mjesecu. Tanja Rastović: vezano uz dom u Srbu,
čula sam se s izvođačem, zastalo je na stolariji. Načelnica- dolaze
iz ambasade SAD-a zbog toga. Tanja Rastović: puno su srušili
proračun i prošli na natječaju, a onda su nastali problemi. Mislila
sam da je s igralištima gotovo. Načelnica: nisam ja direktno,
djelatnice su tražile ponude, sve su jako su skupe, htjeli smo da se
može dopuniti. Tanja Rastović: zeleni otoci su u Gračacu nikli, u
Srbu ništa. Svjetlana Valjin- lokacija je tamo gdje su bili kiosci.
Tanja Rastović- nesporazum, mislila sam na zelene površine, nije
razumjela. Uvijek je problem dokumentacija.
Načelnica: 1 cesta, 1
građevinska dozvola do milijun eura, neće se više ponavljati
natječaj, imali smo najviše pritužbi na Veliku Popinu, Potkokirna je
jedna cesta, mora biti u katastru nerazvrstanih cesta i katastru
nekretnina. Građevinsku dozvolu za 1 cestu gdje su mnogi vlasnici
nemoguće je za 1 godinu riješiti. Tomo Delač se smijao kad smo rekli
da smo napravili katastar cesta, većina puteva ide preko privatnih
parcela. Tanja Rastović- to nam je sudbina, ali mora se rješavati,
ljudi nam idu. Načelnica- koliko se dokumentacije u protekle tri
godine napravilo, mogu vam pričati dugo, sve zakrpati i pokrpati i
normalno raditi stvarno je umijeće. Vidite kao udruge koliko ste
zakinuti oko nekih stvari, a Općina pomaže koliko može. Tanja
Rastović- ne znam da li mi spadamo u škole. Anka Šuletnićorgnaiziranje sloodnog vremena djece ili kultura, ovisno na što se
javite. Tanja Rastović- za ovo predškolsko je obavezno, nastali su
problemi kod nas. Irinej Biletić: stavljena je stavka veća nego
prije. Nebojša Rađenović- gdje će se ova mrtvačnica raditi?
Predsjednikna
katoličkom
groblju.
Nebojša
Rađenovića
pravoslavci? Predsjednik: ovdje nije bilo ništa, tamo ima nešto.
Nebojša Rađenović: Vijeće srpske nacionalne manjine, prije dvijetri godine dobivalo je puno više kad je bio drugi predsjednik.
Načelnica- nisu povukli sredstva, njihov je plan. Nema veze tko je
bio predsjednik Vijeća. Zvala sam Vas i za Mjesni odbor. I Vijeće
srpske nacionalne manjine sam kontaktirala prije. Ne znam zašto
niste, proračunski ste korisnici i morate podnijeti izvješće. Imate
svoj žiro- račun i zato podliježete izvješćima. Ne razumijem suštinu
pitanja. Tomo Delač: najprije bi htio pitati Irineja zašto je 2

milijuna kuna uvećan proračun nego prošle godine. Irinej Biletićveć tim kolektorima za otpadne vode koji će se ostvariti iz državnog
proračuna, to je već milijun i pol povećanje, zatim, kao što smo
rekli, kompletni prihodi proračunskih korisnika, to vam je ta
razlika. Načelnica- projekti i projektna dokumentacija iz državnog
proračuna. Tomo Delač- nadam se da će taj netko imati sredstva da se
dosljedno obilježi Oluja, ove godine nije obilježena dostojno.
Načelnica- kako nije, jeste li bili, o čemu pričate? Tomo Delač:
donacije po odluci općinskog načelnika, kome, koja je svrha?
Načelnica- svrha je donacije fizičkim osobama. Tomo Delač- ovdje je
70 tisuća kuna turistička zajednica. Što je s tim, da li će
profunkcionirati, ja sam to već prije tri godine tražio. NačelnicaVi ste tražili da budete direktor. Delač- moj sin je bio u Zadru,
rekli su u županijskoj zajednici da ništa niste radili. Načelnica:
netočno. Bojana Fumić- Ministarstvo turizma je nadležno, a ne TZ
Zadarske županije. Tomo Delač: sebi i ljudima oko Vas treba smanjiti
plaće.
Načelnicazašto?
Tomo
Delač:
sebi
i
donačelnicima.
Održavanje nerazvrstanih cesta, 400 tisuća kuna, i ove godine je
ista stavka, da li to možemo prebaciti na popravljanje? Načelnicato smo i ove godine napravili. T. Delač- maloprije ste rekli da nema
novaca za te ljude. Načelnica- nisam. Tomo Delač- struja za
vodocrpilište se plaća, ljudi se pitaju zašto su sadašnji
zaposlenici čistoće i vodovoda došli na veću brojku od komunalnog
koje je otišlo u stečaj? Načelnica- nije tako. T. Delač imate dva
direktora, dva zamjenika. Načelnica- imamo dva funkcionalna poduzeća
koja smo opremili od nule, jer se sve prodano na licitaciji, jedno
se financira samo u potpunosti. T. Delač- čistoća za Srb dva puta
mjesečno, žalosno. Načelnica- možemo bolje definirati odluku o
odvozu,
ako ima potrebe. T. Delač- kako imamo pravo znati
financijsko stanje poduzeća? Načelnica- tražit ćemo ih dostavu
sukladno Odluci o izvršavanju proračuna. T. Delač- često ljudi u
naselju II nemaju vode? Predsjednik: to nije tema nego za aktualni
sat. Delač- da li će se iz tih novaca raditi rekonstrukcija te
mreže,
da
li
je
dovoljno
za
njih?
Načelnicami
plaćamo
vodocrpilištu struju. T. Delač- vodovod bi inače sam to plaćao.
Načelnica- jedino da povećaju cijenu. T. Delač- navodno obećano
širenje mreže do Kijana, do Bolte. Načelnica- to možda kada je bio
direktor. T. Delač- rušenje objekata? Načelnica- objekti koji su u
derutnom stanju, za koje imamo rješenja o uklanjanju npr. tri u Srbu
i dva u Gračacu. Jedan objekt koji je dijelom srušen ima 19
vlasnika. T. Delač- sanacija kojih cesta? Načelnica- kod vrtića,
ispred FINA-e. Nije dovoljno za sve, naravno. T. Delač- sport?
Načelnica- udruge idu na natječaj. T. Delač- bio sam glasan protiv
Đekića i ekipe, možemo li tražiti uvid. Predsjednik- bit će programi
na dnevnom redu. Anka Šulentić- bit će natječaji. T. Delač- Božićni
sajam u Gračacu, tko je korisnik? Načelnica- djeca, za njih su
pokloni, predstava, sudionici su škole, vrtić, udruge, nabavljaju se
materijali za izradu ukrasa i sl. T. Delač- socijalna pomoć
stanovništvu, tko to koristi? Irinej Biletić- u socijalnom programu
se razrađuje ukupan iznos.
Načelnica- bit će više za novorođenu
djecu gdje je više djece. T. Delač: što je za Čistoću? Načelnica:
reciklažno dvorište i nabava kontejnera od 5 kubika. T. Delač- 620
tisća kuna javne rasvjete? Načelnica: javna rasvjeta plaća se do
Ričica, mi koristimo tamo vodocrpilište. Tanja Jović- skeptična sam
prema proračunu, svake godine donosimo ovakav proračun i polažemo
nade u projekte, a ja od svih projekata nisam vidjela ništa

konkretno. Načelnica- konkretno za što pitate? Tanja Jović: učenici
odlaze, devastirani objekti, staračka domaćinstva, razočarana što je
ova općina ostala na razini 95. godine, ne vidim napredak, viziju,
prosperitet, ne znam što u njemu odražavamo, nemamo dežurnu
ljekarnu, ne može se dobiti putne troškove, prepušteni smo na milost
i nemilost. Da se samo dio ovih novaca potrošio na nekavu udrugu i
zadrugu, imamo samo ono što donosi prihode pojedincima u džep, u
ribarnici žene koje nitko nije zaštitio, do sada samo zagađenje.
Jedina
kultura
je
slušanje
cajki
po
kafićima.
Milorad
Stanisavljević- vezano uz proširenje javne ravjete, zaobiđene su
Savska i Dravska ulica, da li bi moglo i u Grabu ljudi plaćaju drugu
zonu, može li ući za iduću godinu? Načelnica- uvijek idemo na
proširenje, Kijane, Đekić glavicu idemo, sa širenjem smo krenuli tek
prošle godine. Rasprava je zaključena. Vijećnici s 11 ZA, 4 PROTIV,
1 UZDRŽAN (od ukupno 16 nazočnih vijećnika)- većinom glasova, donose
Proračun Općine Gračac za 2017. godinu
i
Projekcije Proračuna 2018-2019.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/4
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2017. g.
Predlagatelj je općinska načelnica. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 11 ZA, 4 PROTIV, 1 UZDRŽAN (od ukupno 16 nazočnih
vijećnika)- većinom glasova, donose
Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2017. g.
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/5
Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2016. Objašnjava Svjetlana Valjin:
program je usklađen s realizacijom i planom do kraja godine,
izvršena je preraspodjela sredstava sredstva predviđena za zimsku
službu prebačena na održavanje nerazvrstanih cesta, povećana je
stavka održavanja „trokuta“ – još nije odrađeno, povećana je stavka
održavanja groblja,blagdansko kićenje bi uskoro trebalo početi.
Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 13 ZA, 1 PROTIV, 2 UZDRŽANA
(od ukupno 16 nazočnih vijećnika)- većinom glasova, donose
Izmjene i dopune Programa održavanja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2016.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/6
Prijedlog
Izmjene
i
dopune
Programa
gradnje
komunalne
infrastrukture Općine Gračac za 2016. Objašnjava Svjetlana Valjin:
nabava galanterije je odrađena, u narednom periodu bit će
postavljena, kao i postavljanje signalizacije. Izgradnja mrtvačnice

– projekt je gotov, javna nabava za izgradnju uskoro počinje.
Sanacija Stražbenica traje godinama, nastavlja se i dalje, prvu
građevinsku
dozvolu
očekujemo
početkom
godine,
to
izdaje
Ministarstvo, za prvu fazu sanacije. Tanja Rastović: nogostupi u
Srbu? Načelnica- projektna dokumentacija, kandidatura pa onda
Ministarstvo
regionalnog razvoja, 1 projekt. Tanja Rastović za
uklanjanje uličnih bandera? Načelnica- poskidali smo, treba ih
pjeskariti i zamijeniti, proširiti tamo gdje nema, od policije pa
dalje je predviđeno u Srbu, prijavljeno je i županijskim cestama. T.
Delač- stalno se priča o fondovima EU, što smo uspjeli dobiti od
fondova i drugo, nogostupi, možda nisam bio na sjednici, ovih 450
tisuća kuna? Načelnica- Ministarstvo regionalnog razvoja, proveden
natječaj, izvršena nabava. Načelnica: preko 4,5 milijuna iz povučeno
iz nacionalne države. T. Delač- moja bivša općina je dobila od EU za
kolektore. Načelnica- to je bila IPA, od 2008- 2013. g, to je Općina
Gračac za siranu kandidirala, možete pitati Tankosića. Jedini
natječaj koji je do sad bio je za naselja do 2 tisuće stanovnika i
za poljoprivrednike. Nije samo za lokalne samouprave. Mi ćemo, ako
ne dobijemo za turistički centar, ići na to. T. Delač: stočna
pijaca, da li se održava, uređuje? Načelnica- naše je, legalno,
uknjiženo, zašto bi Čistoća kosila? Vijećnici s 12 glasova ZA, 1
PROTIV, 1 UZDRŽAN (od ukupno 14 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova, donose
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture Općine Gračac za 2016.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/7
Prijedlog Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za
gospodarenje komunalnim otpadom 2016. godine, obrazlaže Svjetlana
Valjin. Predsjednik Šišić trenutno izlazi iz vijećnice te ga pod
ovom
točkom
privremeno
zamjenjuje
potpredsjednik
Milorad
Stanisavljević. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 10 glasova ZA,
2 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 12 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova, donose
Izmjene i dopune Programa gradnje građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom 2016.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/8
Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od
prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području
Općine Gračac u 2016. godini. Predsjednik otvara raspravu. Tomo
Delač: što se smatra obiteljskom kućom, stanom? Svjetlana Valjin
objašnjava, prema ugovoru s nadležnim ministarstvom radi se program
radi kontrole. Stanovi su neki prodani, neki darovani, a neki u
najmu. Vijećnici s 12 glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno
12 nazočnih vijećnika)- jednoglasno, donose
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje
obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu

na području Općine Gračac u 2016. godini
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/9
Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade
za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. g.
Objašnjava Svjetlana Valjin. Predsjednik otvara raspravu. Prijava za
raspravu nema. Vijećnici s 12 glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od
ukupno 12 nazočnih vijećnika)- jednoglasno, donose
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade
u prostoru za 2016. g.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/10
Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška šumskog doprinosa
za 2016. Objašnjava Svjetlana Valjin. Tanja Rastović: što se ovdje
mijenja? Svjetlana Valjin: iznos. Vijećnici s 12 glasova ZA, 0
PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 12 nazočnih vijećnika)- jednoglasno,
donose
Izmjene i dopune
Programa utroška šumskog doprinosa za 2016. g.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/11
Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od
zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje i davanja na korištenje
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i naknade
za promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu. T. Delač: ribnjaci,
imamo li ribnjaka? Svjetlana Valjin- to je službeni naziv za tu
naknadu. T. Delač: zašto Općina Gračac ne izdaje potvrde o mirnom
posjedu, zašto sebi daju za pravo da ne daju, zašto ne drže sastanak
s OPG-ovcima. Načelnica- potvrde nemaju veze s ovim, bez naputka
Ministarstva poljoprivrede, koje ga još nije dalo, neću izdati, ja
svojim potpisom neću ništa dovesti u pitanje. T. Delač: koliko smo
dobili novca? Načelnica- oko 230 tisuća kuna. Vijećnici s 12 glasova
ZA, 1 PROTIV, 0 UZDRŽANIH (od ukupno 13 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova, donose
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje
i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske
i naknade za promjenu namjene zemljišta za 2016. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/12

Izmjene Socijalnog programa za 2016, objašnjava Anka Šulentić:
mijenja se članak 7. objašnjava smanjenje iznosa. Tanja Jović- nije
mi jasno, u situaciji kada tonemo u socijalnom smislu da se smanjuju
socijalna davanja. Anka Šulentić- u programu su utvrđeni određeni
kriteriji, ovo je realizacija prema kriterijima. Katarina Pleša
Jakovljević- mi smo imali prigovor i kad se donosilo. Irinej
Biletić- mogli smo i podići, ali sukladno realizaciji do sada to je
realni iznos koji će se utrošiti. Anka Šulentić- rješavaju se i kod
Centra za socijalnu skrb, sada je to smanjeno. Bojana Fumić- i
zakonskii kriteriji socijalne skrbi su promijenjeni. Anka Šulentiću prijedlogu za 2017. bit će povećanje naknade za novorođene prema
broju djece.
Vijećnici s 14 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 UZDRŽAN (od
ukupno 15 nazočnih vijećnika)- većinom glasova, donose
Izmjene i dopune
Socijalnog programa Općine Gračac za 2016. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/13
Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za
2016. godinu. Objašnjava Anka Šulentić. Prijava za raspravu nema.
Vijećnici s 14 glasova ZA, 0 PROTIV, 1 UZDRŽAN (od ukupno 15
nazočnih vijećnika)- većinom glasova, donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u športu za 2016. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/14
Prijedlog
Izmjene
i
dopune
Programa
javnih
potreba
u
predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016. Objašnjava Anka Šulentić,
povećava se za rashode za zaposlene za vrtić, tako i za materijal i
energiju. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 15 glasova ZA, 0
PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- jednoglasno,
donose
Izmjene i dopune
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2016.
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/15
Prijedlog
Odluke
o
raspoređivanju
sredstava
političkim
strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe
birača iz Proračuna Općine Gračac u 2017. godini. Objašnjava Bojana
Fumić. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 14 glasova ZA, 1
PROTIV, 0 UZDRŽANIH (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- većinom
glasova, donose
Odluku o raspoređivanju sredstava
političkim strankama i članovima Općinskog vijeća
izabranim s liste grupe birača
iz Proračuna Općine Gračac u 2017. godini

koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/16
Prijedlog Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Knjižnice i čitaonice Gračac. Bojana Fumić objašnjava da ustanova
trenutno ima vršitelja dužnosti kojemu istječe godinu dana, po
raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja na četiri godine nitko
nije imenovan, natječaj je poništen, mora se imenovati vršitelj
dužnosti do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja,
a najduže do godine dana. Javljaju se Tanja Rastović, Tomo Delač,
Milorad Stanisavljević, Jasna Končarević.
Tomo Delač: pošto je i
ranije podržao gospođu Soku Stanisavljević, ponovo je predlaže.
Tanja Rastović: predlaže da se opet imenuje Božidar Drobac. Jasna
Končarević: također predlaže da to bude Božidar Drobac. Milorad
Stanisavljević:
predlaže
Soku
Stanisavljević.
Pristupa
se
glasovanju, Soka Stanisavljević dobiva 10 glasova, Božidar Drobac 2
glasa. Uzdržano od glasovanja je 3 vijećnika. Većinom od 10 glasova
(od ukupno 15 nazočnih vijećnika) Vijeće je imenovalo Soku
Stanisavljević, odnosno donosi se
Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Knjižnice i čitaonice Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/17
Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine. Bojana Fumić objašnjava
radi se o prodaji sukladno Zakonu o prostornom uređenju, ishodovana
potrebna dokumentacija, izvršena procjena po ovlaštenom vještaku,
podnositelj Milorad Dukić prihvatio. Zbog ukupnog iznosa upućeno na
odlučivanje Općinskom vijeću. Predsjednik također objašnjava da je
ishodovana
potrebna
građevinska
i
prostorna
dokumentacija
u
prethodnom postupku.
Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 15
glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, donose
Odluku o prodaji nekretnine
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/18
Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite na području Općine Gračac. Bojana Fumić
objašnjava, moralo se u novi postupak prema uputi Državne uprave za
zaštitu i spašavanje. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 14
glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 14 nazočnih vijećnika)jednoglasno, 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/19
Prijedlog Odluke o lokaciji za odlaganje viška iskopa koji
predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.
Objašnjava Svjetlana Valjin. Načelnica: npr. imamo radove u Tiškovcu
Ličkom gdje dođe do viška sirovina, moramo odrediti lokacije gdje ih
izvođači radova mogu odložiti. Svjetlana Valjin pojašnjava pojam
mineralnih sirovina po pitanju vijećnice Katarine Pleša Jakovljević.
Vijećnici s 15 glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 15
nazočnih vijećnika)- jednoglasno, donose
Odluku o lokaciji
za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu
kod izvođenja građevinskih radova
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/20
Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Gračac, predlaže načelnica, objašnjava Bojana
Fumić: i dalje ostaje samo jedno upravno tijelo, Jedinstveni upravni
odjel, no prethodna odluka iz 1998. godine je zastarjela, nema više
Općinskog poglavarstva, potrebno ju je zamijeniti novom. Vijećnici s
15 glasova ZA, 0 PROTIV, O UZDRŽANIH (od ukupno 15 nazočnih
vijećnika)- jednoglasno, donose
Odluku o ustrojstvu i djelokrugu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je završena u 20, 20 sati.
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