REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GRAČAC
Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/14-01/05
URBROJ: 2198/31-02-14-2
U Gračacu, 6. kolovoza 2014. g.
Z A P I S N I K
s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 6.
kolovoza 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, Ivana Tomić, Nebojša Rađenović, Jasna Končarević
Milka Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Tomo Delač, Mirko
Pezer, Tanja Jović (došla nakon početnog prozivanja, odnosno
tijekom aktualnog sata).
Nenazočni: Đorđe Terzić i Tanja Rastović, koji su ispričali
svoj nedolazak.
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 Svjetlana Valjin i Bojana
Fumić te direktorica trgovačkog društva GRAČAC ČISTOĆA d.o.o.
Marina Marković.
Aktualni sat započinje u 18,05 h:
Tadija Šišić: tragom najava da će se raditi rebalans na
državnoj razini i da će se rezati prijevoz učenika, predlažem
da zauzmemo stavove, dakle, ako je ikako moguće apelirati na
Vladu i Sabor da se, i ako dođe do toga, ne dira ova područja
posebne skrbi. Dobro znamo koliki postotak imamo djece
putnika, a kakvi su prihodi, to će utjecati na obrazovanje,
zamolio bi da u ime Vijeća nešto pokušamo, možda i sa
susjednim općinama.

Katarina Pleša Jakovljević: ljudi se žale zbog pasa lutalica,
ljetno je vrijeme, obraćaju se komunalnom redaru koji bi im
trebao konkrentije objasniti kako to ide oko njihovog
zbrinjavanja.
Tomo Delač: ne zna odakle da krene, toliko problema ima u
Općini, puno toga nije na dnevnom redu. Drago mu je da je
direktorica „Čistoće“ tu, ima problem u Deringaju, budući da
sam bio službeno i privatno zamoljen od sugrađana Popine, bila
je proslava, da li će se naša načelnica udostojiti da posjeti
i taj dio naše Općine. Drugo je, žale se ljudi na račune za
vodu, pojavili su se veliki računi, do kada će novi vodovod
funkcionirati ovako kako funkcionira, da ćemo imati vanjskog
suradnika, kad se misli imenovati direktor koji će raditi u
poduzeću. Dogodio se incident s kojim su svi već upoznati, što
se poduzelo nakon moje intervencije tražio sam od inspekcije
rada i zaštite okoliša nadzor; tvrtka s kojom je bivši
načelnik sklopio ugovor kako je sklopio, da li je općina
dobila išta od tog cijelog cirkusa, koliko je naplatila odvoz
smeća, govorim o tvrtki koja je neovlašteno vozila fekalije,
tvrtka „Verteks“.
Nebojša Rađenović: u svezi odvoza smeća iz Srba- zatrpano je,
dva puta mjesečno nije dovoljno jer puno ljudi ima, zelene
površine se ne održavaju, Mjesni odbor okuplja ljude da čiste,
a dobivaju se računi.
Načelnica odgovara na pitanja: što se tiče prijedloga g.
Šišića, treba nam takva inicijativa, broj djece nam je samo
stimulans da nešto poduzmemo. Možemo sastaviti dopis i svi ga
potpisati. Za pse lutalice i nedavno smo zvali ovlaštenu
tvrtku, no baš taj dan uspjeli su naći samo jednog psa, neka
se to i dalje prijavljuje, svi to mi vidimo, za neregistrirane
i nečipirane pse plaća Općina Gračac, a za registrirane pse
troškove plaća vlasnik. Stjepan Knežević- stvarno se ovaj put
potrudio komunalni redar, zvao je i u „Ceste Zadarske
županije“ da dečki dojavljuju ako vide lutalice. Ivica
Miletić- jedan broj pasa je od naših sugrađana, da upozori
komunalni redar naše sugrađane. Tanja Jović dolazi u 18, 13 h.
Viktor Kupčak- par dana prije festivala pojavili su se novi
psi, prema festivalu ili tim ljudima treba skrenuti pozornost.
Anka Šulentić- moramo biti oprezni sa psima, a i mnogi ljudi
idu prema moru pa puste pse koje ne žele ovdje usput. Ivica
Miletić- teško je više moguće da se ima nečipirani pas.
Načelnica- za jednog psa je to trošak od preko 3 tisuće kuna.
Ivana Tomić- u „Naselju II“ postojalo je dječje igralište koje
je demolirano i sad su djeca po ulici, demoliraju poslije
ponoći oko kuća, dolazi do narušavanja imovine, to su
maloljetnici. To je igralište za čije demoliranje nitko nije

odgovarao. Nazočni komentiraju da tu trebaju nešto poduzeti
roditelji, policija i socijalne službe.
Načelnica: ja razgovaram s ljudima iz Popine, otići ću i tamo
kad stignem, bio je moj zamjenik Jurić, njihove zahtjeve znam,
znam i gospodina koji brine, ja ću zaista prvom prilikom tamo
otići. Predsjednica- nema potrebe da se vijećnik Delač
predstavlja kao zastupnik ljudi s Popine, g. Stojsavljević se
obraćao i meni i načelnici. Delač: Načelnica im nije bila na
proslavi.
Predsjednica
vijeća
navodi
da
je
ona
bila.
Načelnica- tih dana bilo je i niz aktivnosti ovdje u Gračacu.
Načelnica- vodovod je profunkcionirao, izdani su računi, mi
smo i rekli da je g. Dijak privremeno rješenje, on će to
uspostaviti, tako će i biti. Pustite ljude da rade, postoji
ured gdje se ljudi mogu obraćati već drugi mjesec, to nije
nepoznanica. Tomo Delač- do kad će direktor biti zaposlen u
jednoj firmi, a volontirati ovdje. Načelnica- ne vidim da je
to najvažnije, veći su problem brojni kvarovi koji se javljaju
svaki dan. A što se tiče prijave inspekciji za „Verteks“,
informirani su svi o vašoj prijavi da istovaraju fekalije
blizu odlagališta, nije bilo potrebe prijavljivati još jednom
kad ste već prijavili, ja sam kontaktirala inspektoricu,
vjerovatno će ići prijava protiv gospodina koji je to radio.
Općina Gračac nije ništa imala od toga, kako kažete cirkusa,
nismo imali nikakve dogovore i pregovore, nego naknadno smo ga
kontaktirali da vidimo što je to napravio. Što se tiče bivšeg
načelnika- pitajte njega, neka svatko odgovara za sebe, a od
nas ovdje nitko nije ništa dogovarao. A smeće svi moramo
plaćati, tako je i festival plaćao odvoz smeća, svi smo
upoznati
tko
od
toga
ima
koristi,
svi
po
mjestuiznajmljivači, trgovci, ugostitelji, radnici, tako i naša
Čistoća. Odgovor Nebojši Rađenoviću: tu je direktorica- već su
vijećnice Tomić i Rastović pitale, predlagala sam da se
direktorica sastane s novim predsjenikom Mjesnog odbora Srb,
možda nismo niti mi dobro razmotrili tu odluku kad smo je
donosili, ali sad tek vidimo i što sve zakon nalaže, što god
mi da napravimo, moramo se držati slova zakona. Hoćete li
odgovor odmah ili možda da se sastanete s direktoricom. Marina
Marković- ja sam mandat u vijeću stavila na raspolaganje zbog
ove dužnosti, redovno podnosim izvješća skupštini, smijem li
ja ovdje uopće govoriti? Bojana Fumić: načelnica je pozvala
direktoricu da objasni, može. Marina Marković- uvjeti se
trenutno još uvijek stvaraju, teško je, vijeće je donijelo
odluku i o učestalosti odvoza, bacaju građani i građevinski
otpad i granje i travu, svi traže kante manjeg volumena da
plaćaju manje, a onda nemaju dovoljno. U Donjem Srbu ima oko 6
obitelji na 1 kontejner, no uvijek bude krcat. 200 korisnika
ima oko 35 kontejnera. Zelene površine- nemamo dovoljno
djelatnika niti opreme niti trimera. Prošli tjedan za proslavu
urađen je vrhunski posao. Nebojša Rađenović- uz pomoć
mještana. Načelnica- sad se vidi koliko nam nedostaje sav alat
koji je bivše komunalno imalo na raspolaganju, kao i javni

radovi, bilo je preko 20 ljudi, to je puno značilo. Sigurno je
i vijećnik Rađenović upoznat da smo i određenim udrugama dali
sredstva pa su ih imali za taj dan, tako je i dogovoreno
ukoliko Čistoća to sve ne bude mogla, bili smo svjesni da je i
festival u isto vrijeme i da se neće moći sve stići. Sve je
dogovarano i sve je znao i zamjenik Tankosić. Nebojša
Rađenović- tko je kriv, trava je pokošena ali nije odvežena.
Načelnica— treba pohvaliti sve te mještane koji su dali svoj
doprinos.
Predsjednica predlaže:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gračac
2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine
3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2014.g.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine
Gračac za 2014. g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
športu za 2014. g.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaćama
7. Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, uvjetima i proceduri
otpisa potraživanja i obveza Općine Gračac
9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje javnih površina
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gračac za
postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta
10.Prijedlog Godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje
od 2014. do 2017. godine
11.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti (DV „Baltazar“)
Dnevni red daje se na raspravu. Tomo Delač- zbog čega nije
stavljeno u dnevni red pismo koje su svi dobili. Predsjednicato je već riješeno.
Vijećnici glasuju te s 15 ZA (od 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženi dnevni red koji glasi:
DNEVNI RED:
1. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gračac
2. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine

3. Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru za 2014.g.
4. Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine
Gračac za 2014. g.
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
športu za 2014. g.
6. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaćama
7. Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća
8. Prijedlog Odluke o kriterijima, uvjetima i proceduri
otpisa potraživanja i obveza Općine Gračac
9. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje javnih površina
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gračac za
postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta
10.Prijedlog Godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje
od 2014. do 2017. godine
11.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti (DV „Baltazar“)
Predsjednica pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik s 9.
sjednice? Primjedbi nema, zapisnik se smatra jednoglasno
usvojenim. Predsjednica- u prilogu je dan odgovor vijećnicima
na pitanje o neisplaćenim naknadama. Načelnica- u međuvremenu,
prošli tjedan je nešto isplaćeno, po tri rate.
Ad/1 Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gračac
Načelnica predlagatelj, objašnjava Bojana Fumić. Novi zakon
nam nalaže donošenje nove odluke, već ranije postojao Savjet
mladih, ali je bio neaktivan, dva puta je neuspješno
raspisivan javni poziv, nije bilo dosta kandidata. Sada su
druga pravila, morat će se sastajati redovno, također i s
načelnicom i predsjednicom Vijeća, morat će se osigurati
sredstva za rad. Vijećnici s 15 ZA (od 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Gračac
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/2 Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine, po prijedlogu isporučitelja, Gračac vodovod i
odvodnja d.o.o. B. Fumić objašnjava, nužno je donijeti odluku
da bi se mogla vršiti priključenja, više nema fiksne naknade,
samo troškovi priključenja. Vijećnici s 15 ZA (od 15 nazočnih
vijećnika)- jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine

koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/3 Prijedlog Izmjene i dopune Programa utroška sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2014.g. Načelnica kao predlagatelj: preraspodjela iznosa
sredstva prema rebalansu od prošli puta. Vijećnici s 15 ZA (od
15 nazočnih vijećnika)- jednoglasno, usvajaju predloženo, čime
donose
IZMJENE I DOPUNE
P R O G R A M A
utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene
zgrade u prostoru za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/4 Prijedlog Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine
Gračac za 2014. g. Načelnica kao predlagatelj: morao se
korigirati zbog prijevoza koji je bio dva mjeseca iz prošle
godine, korekcija je i kod Crvenog križa. Delač: možete nam
malo bolje objasniti ovu točku. Koga se vozi, kako, gdje je
bio natječaj? Načelnica- to je bilo još zadnja dva mjeseca po
natječaju javne nabave od 2. 2013. do 2. mjeseca 2014. g.,
zbog toga je to tu. Toga više nema. Anka Šuletnić: tehnička
pogreška, kod Crvenog križa u zadnjem redu (financiranje
redovne djelatnosti) treba biti 100 tisuća, a ne 150, ukupan
zbroj je dobar. Vijećnici s 15 ZA (od 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
Izmjene i dopune
Socijalnog programa Općine Gračac
za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/5 Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
športu za 2014. g. Predsjednica: isto korekcija u skladu s
rebalansom. Anka Šulentić- radi se o novoj preraspodjeli. Tomo
Delač: malo čitajući ovo smješno je postalo mnogim sugrađanima
i njemu, u što sada troši NK Velebit 120 tisuća kuna kad se
više ne natječe, kažu da je to samo financiranje određenih
ljudi volontera. Načelnica: mislim da im je znatno smanjeno u
odnosu na prije, ipak sada u 9. mjesecu kreću na natjecanja s
određenim grupama, uvijek se dobiva samo jedna strana priče,
povećao se broj djece, čak djeca od 4 godine su počela
trenirati. Licencirani treneri postoje, zašto ih mijenjati, i
ja sam bila glasna prije oko nogometa i nije mi se sviđao
način trošenja, ali nikad mi nije bilo u cilju gasiti jedan NK
u koji se potrošilo toliko, a sve više djece ima interesa,
proračun smo donijeli, možda se nekome ne sviđa, ali oni nisu
svaki mjesec potrošili uplaćene novce, s predsjednikom kluba
smo stalno u kontaktu. Delač: kad ćemo dobiti uvid u utrošak?

Načelnica: ja sam dobila sada 6-mjesečno izvješće. Delačvijećnici imaju pravo. Predsjednica: NK je osnovan, puno je
potrošeno, ne treba ukidati nešto što postoji, treba što više
djece uključiti. Vijećnici s 15 ZA (od 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
javnih potreba u športu za 2014. godinu
koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika.
Ad/6 Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o plaćama
Načelnica- ja sam na jedan način htjela predložiti smanjenje
5% osnovice dužnosnika. I ovako možemo funkcionirati, ali
htjela sam učiniti jednu gestu i prema javnosti i svima vama,
ne znam koliko je to pravedno ili ispravno, da li će to puno
utjecati na proračun, to ne znam.
Mirko Pezer- ne bih se izjasnio jer ne znam kolike su plaće.
Tomo Delač: ja sam to u javnosti već iznosio, malo ste i
predložili. Trebali ste davno, ja to podržavam iako ste
trebali smanjiti i više zbog sugrađana koji malo zarađuju.
Tanja Jović- gesta je humana, ali za ljude na ovakvim
pozicijama i poslom od 24 sata, ja sam protiv smanjenja, to je
ispod ljudskog dostojanstva, a oni koji bi smanjivali drugima
neka pokazžu svoju humanosti prema svojim radnicima. Ivana
Tomić: nije to ispod ljudskog dostojanstva, ako bi se ta
sredstva usmjerila na drugo, kao u Metkoviću, nije ispod
dostojanstva. Jasna Končarević- pozitivna gesta načelnice,
slažem se. Tanja Jović- replika kolegici Tomić, ovo odricanje
neće spasiti našu Općinu. Jasna Končarević: nije stvar u
spašavanju nego je bitno da se nešto poduzima. Robert Juko: da
li je do sada bilo smanjivanja i da li će ih i država još
smanjiti. Načelnica- ne znam, mislim da nije, u listopadu će
navodno biti smanjenje. Ivica Miletić- samo da izdrže i
nastave, svi ovi ljudi puno više rade, zaslužuju plaću. Mirko
Pezer: uvijek kao obrtnik razmišljam- hajdemo više stvoriti, a
nećemo štedjeti. Stjepan Knežević: predložio bi nešto drugo,
protiv je smanjenja plaća. Svi koji imaju priliku mogu pomoći
humanitarno, uz ovakvu plaću imaju i veliki troškovi,
putovanja, odijevanja. Ako naši dužnosnici i službenici imaju
mogućnost i realiziraju neki projekt bolje da ih stimuliramo.
Predsjednica- nama su učiteljima smanjili plaću, htjeli smo
štrajkati, to je svojevrstna destrukcija u određenom sustavu,
a ovdje to smanjenje baš nešto neće povećati proračun.
Povećane troškove nitko ne vidi. Vijećnici glasuju: 1 ZA, 10
PROTIV, 4 uzdržanih (od 15 nazočnih vijećnika)- prijedlog nije
usvojen.
Ad/7 Prijedlog Odluke o naknadama članova Općinskog vijeća

Načelnica- na jednak način sam htjela da svi damo svoj
doprinos, sad ne znam što reći. Tomo Delač: čitao sam
prijedlog i debelo sam protiv. Žalosno je od vijećnika HDZ-a
koji smo zajedno u vijeću 1,5 godinu koji uopće nemaju snage
pokrenuti pitanje predsjednika vijeća, s ovim prijedlogom
ponižavate sve vijećnike, sebi ste zadržali mjesečno, a
vijećnicima po sjednici. Podržavam da se dobije po održanoj
sjednici, ali sam za to da bude tako i za predsjednika vijeća
i za zamjenike, koja je to razlika u funkciji. Imali smo nekad
1 sjednicu u 3 mjeseca, a predsjednica je dobila 6 tisuća
kuna, naknada treba biti svima samo po održanoj sjednici, a
najradije bi predložio da se ukine i da svi radimo volonterski
za dobrobit Općine Gračac. Dobio sam informaciju da je moja
bivša općina potpisala ugovor sa tvrtkom Strabag, čestitam
načelniku, želim da radi i moj objekt i objekti svih kolega da
dobro posluju, neka se ukine naknada svima, da budemo svi
volonteri. Javno pozivam vijećnike HDZ-a, od slavljenja
pobjede, zašto sad ne krenu u smjenu predsjednika Vijeća
budući da ih ima najviše. Stjepan Knežević: predlažem da se
kolega uključi u HDZ, a ne da nam sugeriraju oni koji nisu u
našoj stranci. A što se tiče naknada, glasat ću protiv jer sam
4 godine radio bez kune i lipe, drugi mandat smo se odrekli mi
i HSP naknada i tim novcem asfaltirali igralište, nitko nikome
ne brani da se odrekne tih svojim 500 kuna i da u humanitarne
svrhe. Nebojša Rađenović odustaje od prijave za raspravu,
Delač je sve rekao. T. Šišić- mi smo stranka, g. Delač ako vam
ne odgovara- mi imamo svoje, Vi imate svoje mišljenje, i mi
imamo svoje mišljenje o Vama, ali nisko ne udaramo, ljudi su
nam dali povjerenje, dok je tako to je naša stvar. Tanja
Jović- protiv sam odricanja, to je simbolična svota, stalno g.
Delač spominjete svoj biznis, kao da mi ostali ne dajemo u
proračun, predsjednica ne može imati koliko i mi ostali,
logično i ima drukčije ovlasti, takvi dobrotvori kao Vi mogu
darivati studente. Mirko Pezer: rekao bi da se osjeća prozvan,
svi mi, tko god može, dobro je da sudjeluje humanitarno, meni
tih 500 kuna ne znači ništa, možda nekom ovdje puno znači.
Tomo Delač: neka me ubuduće gospoda iz HDZ-a ne prozivaju, ne
bi ni složili listu da mene nije bilo. Načelnica: svi godinama
pričaju o dosadašnjoj odluci i velikim dugovima i iznosima,
tragom toga ja sam išla na ovakav prijedlog, nisam pogodovala
nikome, zakon je odredio potpredsjednike, analizirali smo
druge Općine, predsjednici i zamjenici uglavnom imaju mjesečnu
naknadu, imaju posla i izvan sjednica. Što se tiče političkog
dijela, imamo svjedoke iz prošlog saziva kako je vijeće
funkcioniralo, mi smo se sada stvarno doveli do toga da nismo
donijeli ni jednu odluku koja je štetila bilo kome, pogotovo
ne Općini Gračac, ne moramo se mi voljeti, ali došli smo do
toga da normalno radimo, ja se svaki dan zahvaljujem Bogu što
imamo ovakvo vijeće da ipak radimo, to je za svaku pohvalu, ja
nemam 7 vijećnika nego 17. Da li se to Vama sviđa ili ne, ne
znam, malo me volite, malo ne. O vama se radi, predlažite,

iznosite, odlučujte. Molim Vas nemojte podcjenjivati rad svih
vas i nas. T. Delač- Vi ste ovim prijedlogom ponizili svih
drugih 14 vijećnika, to govori o Vašem moralu i tome tko vam
je predsjednik vijeća. Vijećnici glasuj: 1 ZA, 9 PROTIV, 5
uzdržanih (od 15 nazočnih vijećnika)- prijedlog nije usvojen.
Ad/8 Prijedlog Odluke o otpisu potraživana, načelnica je
predlagatelj,
pročelnica
Šulentić
objašnjava.
Ispravlja
tehničku pogrešku u 4. gdje treba stajati Jedinstveni upravni
odjel. Delač: na što se odnosi, da li na komunalne naknade, da
li i za pravne i fizičke. A. Šulentić- za određena
potraživanja Općine Gračac prema svima, otpisat će se ono što
je moguće, a ići će se žešće u naplatu onoga što mora
naplatiti. Delač- govorili smo o smanjenju komunalnih naknada,
kratak nam je rok do jeseni da to izmijenimo. Pročelnica: sami
ste primjetili da radimo reviziju, neki nisu bili zavedeni,
kad se završi s time mi idemo s prijedlogom promjene visine
komunalne naknade, nekima će se povećati naknada jer je
mnogima bilo zavedeno manje površine nego sad, posebno novi
objekti. Šišić- da se uvede red, kom. naknada posebno za
obrtnike nije stimulativna, treba smanjiti, uveo bi se red i
stimuliralo da se redovno plaća, molim da se priredi prijedlog
do 11 mjeseca. Tanja Jović- cijelo vrijeme se pričalo o
odricanju u korist općeg dobra, socijalno osjetljivost, žešća
naplata nije mi baš u skladu s time. Predsjednica- ovdje je i
to predviđeno. Pročelnica Šulentić: revizija nalaže prisilnu
naplatu, još od 2002. naplaćujemo komunalnu naknadu i do sada
se nije išlo u prisilnu naplatu, a po Socijalnom programu
socijala i oni s malim primanjima su oslobođeni, za sela u
kojima je mahom socijala i ne pružaju se usluge, naplata se
niti ne vrši. Ivica Miletić: od koje će se godine otpisati.
Svjetlana Valjin: ovisno o Općem poreznom zaknu, o Zakonu o
obveznim odnosima, tri godine. Miletić: što je kolega rekao
sezonski, hoće li to biti? Delač: jedan ugostitelj radi
sezonski, sve mu to smanjuje davanja. Nemamo dovoljno prihoda.
Raspitajte se kod drugih u okolini, npr. Starigrad. S. Valjinkod formiranja takvih odluka općina se mora osigurati nekim
dokumentima. Vijećnici s 15 ZA (od 15 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
ODLUKU O KRITERIJIMA, UVJETIMA I PROCEDURI
OTPISA POTRAŽIVANJA I OBVEZA
OPĆINE GRAČAC
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/9 Prijedlog Odluke o davanju na korištenje javnih površina
i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Gračac za postavljanje
privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Načelnica predlagatelj. Svjetlana Valjin pojašnjava- ovo je
jedna od stvari koja nije bila na adekvatan način uređena u
Općini Gračac, sve više se javlja određena potreba za
štandove, oglašavanje, reklamiranje, to traži uređenje jednom
ovakvom
odlukom,
povremeni
štandovi,
ljudi
postavljaju
predmete ilegalno, i gdje ne smiju, pet zona cijena dnevne
mjesečne i godišnje cijene, političke stranke- uvodi se red.
Stjepan Knežević: jako dobro, i na zapadu stranke za reklame
moraju ukloniti ne mogu ostaviti izderano samo treba ugovor
napraviti. Što se tiče reklamnih panoa, bilo bi dobro da
općina uz pomoć iznajmljivača i ugostitelja napravi oglasne
ploče kao drugdje, određenih dimenzija i pod određenim
uvjetima. Hrvatske ceste izvršile su snimanje svih panoa i
uglavnom ružno izgledaju i izvršit će ukanjanje svih bez
dozvole ili obnoviti. S. Valjin: ova odluka predviđa mogućnost
uređenja vanjskog izgleda koji će se uskladiti s pravilnicima
Hrvatskih cesta. Mirko Pezer: predložio bi za one koji stave
privremeni objekt da se ugovori da se mora vratiti u prvobitno
stanje, ako ne općina da stekne taj objekt, ili da se da
polog. S. Valjin- takve stvari tu stoje, niste pročitali. S.
Knežević: oko tih kioska treba unutar postojećih objekata
treba raditi. S. Valjin- idealno bi bilo da mi dajemo gotove
unificirane kioske u zakup, za početak pokušat ćemo obvezati
da imaju određeni izgled. Kupčak: ugostiteljske terase 7
mjeseci nerealno da budu aktivne, realno je 3 mjeseca,
prihvatljivo 5. Valjin- može se predložiti izmjena. Kupčak- da
izađemo ususred OPG-ovima s područja naše Općine, iako su ove
cijene neznatne trebao bi to biti pokazatelj da ih podržavamo.
Načelnica: OPG imaju stimulans da na tržnici prodaju, i na
seljačkim tržnicama u Zadru i Gospiću, ako bi bilo besplatno,
ne znam nisam protiv, ali da ne bi netko drugi preko njih
prodavao ili bez certifikata. Ja sam s njima stalno u
kontaktu, pomažemo na druge načine. Delač- terase na privatnom
se ne naplaćuju. Općine imaju tijelo za dodjelu koncesija.
Delač- napustio u 19,55. B. Fumić- koliko vidim u prijedlogu,
cijena tijekom tih 7 mjeseci je ukoliko netko ima ugovor u tom
periodu. V. Kupčak- onda treba tako reći ljudima. Svjetlana
Valjin- ta cijena je za taj period, izvan toga je puno manja.
Vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih vijećnika)- jednoglasno,
usvajaju predloženo, čime donose
O D L U K U
o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina
u vlasništvu Općine Gračac
za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih
predmeta
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/10 Prijedlog Godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje od

2014. do 2017. godine. Predsjednica- obrazloženje je dano uz
prijedlog. Svjetlana Valjin- dimnjačara nemamo, a moramo, to
sad predviđamo. Ova koncesija koju je država odobrila tu se
navodi. Može se Plan s vremenom dopunjavati, npr. prijevoz,
prijevoz pokojnika. Vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih
vijećnika)- jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
GODIŠNJI I SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Gračac za razdoblje od
2014. do 2017. godine
koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Ad/11 Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti (DV „Baltazar“)
Načelnica- zbog obnove vrtića, rad će se privremeno odvijati u
zgradi srednje škole, ovime dajemo suglasnost vrtiću da se,
ukoliko ne bude mjesta za sve, daje prednost djeci zaposlenih
roditelja. Vijećnici s 14 ZA (od 14 nazočnih vijećnika)jednoglasno, usvajaju predloženo, čime donose
Odluku
o davanju suglasnosti
koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.
Sjednica je završena u 20,00 h.
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