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REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/15-01/3 

URBROJ: 2198/31-02-15-2 

U Gračacu, 29. lipnja 2015. g. 

 
Z A P I S N I K 

 

 sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 29. 

lipnja 2015. godine s početkom u 17,00 sati u vijećnici Općine 

Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1. 

 Predsjednik Općinskog vijeća Tadija Šišić pozdravlja 

nazočne i otvara sjednicu. Službenica Jedinstvenog upravnog 

odjela Općine Gračac Bojana Fumić vrši prozivku vijećnika radi 

utvrđivanja kvoruma. Nazočni su: Tadija Šišić, Viktor Kupčak, 

Ivica Miletić, Berislav Crepulja, Robert Juko, Stjepan 

Knežević, Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Đorđe 

Terzić, Jasna Končarević, Milka Cvjetković, Milorad 

Stanisavljević, Nebojša Rađenović i Tanja Rastović.  

 Nenazočni su vijećnik Ivana Tomić, Mirko Pezer Tomo Delač.   

 Nazočno je 14 od 17 vijećnika te postoji kvorum za 

pravovaljano održavanje sjednice. 

 Ostali nazočni: Nataša Turbić- općinska načelnica, Anka 

Šulentić- pročelnica JUO Općine Gračac, Nikolina Benić, 

Svjetlana Valjin i Bojana Fumić- službenice JUO Općine Gračac.  

 Predsjednik Šišić u 17, 05 otvara aktualni sat. Javljaju 

se Katarina Pleša Jakovljević, Tanja Jović, Tanja Rastović, 

Nebojša Rađenović, Milorad Stanisavljević. 

 

 Katarina Pleša Jakovljević: vezano uz 1. točku dnevnog 

reda zanima što je sa svim prijavama policiji protiv bivšeg 

načelnika, ima li kakvih odgovora ili presuda? Jedna novinarka 

„Novosti“ pitala me prije godinu dana o tome, spomenula je da 

je čak jedna tužba podnešena jer je bivši načelnik zaposlio 

dvije osobe srpske nacionalosti, novinarka je spominjala 9 

prijava.  

 Tanja Jović: građani su malo šokirani računima za vodu oko 

700 kuna, npr. u zgradi kod samostana i preko puta policije. 

Pitali su i direktora, međutim rečeno im je da su satovi 

vjerovatno pokvareni, tko je nadležan da snosi trošak zamjene 

satova, što učiniti da se ljude osobodi toliko velikih iznosa, 

to je nedopustivo. 
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 Milorad Stanisavljević: pita za nerazvrstane ceste, 

asfaltirane su Plitvička i Velebitska, da li je moguće da se 

kupi hladna masa pa bi ljudi pomogli da se poprave. 2. 

pitanje: dobili smo primjedbe nakon izmjene komunalne naknade,  

za zapaljene kuće naplaćeno im je kao neizgrađeno građevinsko 

zemljište.  

 

 Tanja Rastović: nema nikoga iz vodovoda, ali događa se u 

zadnje vrijeme da se ljudima isključuje voda, ljudi koji nisu 

tu nisu imali računa, dok ih nije bilo dolazili su im računi. 

2. pitanje je nasipanje puteva, jedino je nasut put do čovjeka 

koji ide na dijalizu, da li će se moći naći sredstva i za neke 

druge? 

 

 Nebojša Rađenović- što je sa Savjetom mladih? 2. pitanje- 

da li je moguće da se netko u Čistoći u Srbu zaposli, postoji 

stalna potreba. 

 

 Načelnica Nataša Turbić odgovara na postavljena pitanja: 

 

 Od prije nekoliko sjednica postavljeno je pitanje o 

mogućnosti pripravnosti u ljekarni, uputili smo službeni dopis 

da vidimo parametre, nismo dobili odgovor, ako ne jave 

kontaktirat ćemo ih opet. Druga stvar koju sam htjela 

napomenuti je da smo dobili iz Doma zdravlja jednu peticiju 

žena korisnica ginekološke ambulante. Budući da sada ginekolog 

dolazi samo 2 puta mjesečno, povećao se broj pacijenata i 

postoji potreba, od pročelništva za zdravstvo Zadarske 

županije zatražili smo da oni isfinanciraju češći dolazak, da 

li će preko nas ili preko Doma zdravlja, vidjet ćemo. Za 

veterinarsku stanicu, za što je ranije pitala vijećnica Milka 

Cvjetković uputili smo dopis i nakon toga još požurnicu, no 

još nismo dobili odgovor.  

 

 Odgovori vijećnici Pleša Jakovljević- dva puta smo dobli 

nalog da pripremimo određene dokumente i akte od strane 

policije, oni su uzeli dokumente i obavili razgovore, radilo 

se o 7 točaka, uglavnom je u pitanju bivši načelnik i 

komunalno poduzeće, tražili su naknadno dodatnu dokumentaciju, 

oni su to predali DORH-u, nekoliko zaposlenica je jednom išlo  

svjedočiti u PU Zadarsku, nitko nas više nije kontaktirao 

nakon toga. 

 

 Odgovori vijećnici Jović- za vodu konkretno ne bi bilo 

loše organizirati sastanak da se razgovara s direktorima, 

koliko ja znam sami stanovi nemaju pojedinačna brojila, 

vjerovatno se stvaraju neki gubici, veliki su gubici inače. 

Svi oni koji redovno plaćaju vodu snose trošak. Vodovod je 

nadležan za ugradnju satova. Tanja Jović- nedopustivo je da 

ljudi snose odgovornost, to su stanovi nisu kuće da mogu 

toliko potrošiti. Milorad Stanisavljević: Kneza Branimira 22, 
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konkretno, nakon što su bili na paušalu nisu pratili 

potrošnju, to je bilo otpriliko to. Negdje npr. pušta 

vodokotlić, a dalje od vodomjera je briga potrošača. Tanja 

Jović: prinudni upravitelj treba reagirati na stanare. Bojana 

Fumić- mnogi stanovi isto tako imaju vrtove uz zgrade. 

Načelnica: tako je, natapaju se i vrtovi, taj trošak se dijeli 

na stanare, upravo u toj ulici se i to događa, oni će između 

sebe zbog toga vrlo brzo doći u problem. Ivica Miletić- meni 

su za stan manji račun otkad je vodomjer. Predsjednik Šišić- 

možda bi bilo dobro da kad se zna da će biti pitanja ovakve 

temetike budu predstavnici tvrtki ovdje da odgovaraju. Možda 

karikiram, ali susjed u Gunji javio je da je moja punica 

dobila račun za vodu, a kuća nakon poplave nije još ni za 

obnovu. Sugerirajte ako ćete to pitati da ih zovemo. 

 

 Načelnica- nerazvrstane ceste- u trenutku kad smo krenuli 

i dobili određenog materijala da riješimo Kokirnu i Miljuše 

dogodio se požar na odlagalištu gdje smo na kraju imali dva 

požara u 15 dana i stvorio se trošak od više od 55 tisuća 

kuna. Ovo nam je treći proračun, a prvi u kojem smo za to 

koristili sredstva proračunske zalihe. Kad se bude presvlačio 

asfalt u gradu možda će se onda moći, sugerirajte na vrijeme.  

Načelnica- komunalna naknada, čini mi se da imaju određena 

oslobođanja. Svjetlana Valjin- sukladno Zakonu o komunalnom 

gospodarstvu nabrojano je i neizgrađeno građevinsko zemljšte, 

to podrazumijeva i ono koje je predviđeno za rušenje, i njime 

prolazi infrastruktura, tih npr. 12 metara ova Općina Gračac 

svake godine financira, rade se popravci, svi vlasnici 

neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su plaćati 0,05 

koeficijenta po kvadratu, s obzirom da sada imamo pristup 

podacima o vlasicima, izmjeri i sl. ta zemljišta su unutar 

građevinskog područja te nisu livada, čak i ono izvan ako ima 

komunalnu infrastrukturu se naplaćuje. Pojedini objekti  koji 

su zapravo nedovršene kuće legalizirani su kao stambeni 

objekti, zna i predsjednik vijeća, ako je legaliziran kao 

stambeni objekt, a  nije korišten, utvrđeno je tako i  

napravljen je ustupak. Tanja Rastović- oni misle da su time 

izgubili pravo da je to stambeni objekt. Svjetlana Valjin- 

nisu izgubili pravo da je to stambeni objekt. 

 

Načelnica daje odgovor Tanji Rastović- Vodovod je i danas imao 

jednu situaciju, bila je inspektorica Tea Markoč pa su i nama 

rekli da sugeriramo da se mještane ne navodi na nezakonito 

ponašanje, velik je revolt ljudi, došli su do informacija da 

sami vijećnici i djelatnici općine sugeriraju da ne dopuštaju 

ugradnju vodovoda. Isključenje vode ljudima koji nisu tu- 

treba razgovarati s ljudima u tvrtkama, treba saslušati drugu 

stranu, nekad se plaća samo fiksni dio. Tanja Rastović- čovjek 

nema sata, isključena im je voda dok mu ne ugrade sat. 

Načelnica- nema veze da li živi, treba imati sat. Nebojša 

Rađenović- neka se onda ide redom, a ne da se nekoga preskače, 
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neka svima budu ugrađeni vodomjeri. Milorad Stanisavljević- 

što se tiče ovoga dijela- stavljanje vodomjera došlo je u 

nezgodan moment, 9, 10 mjesec nije ih bilo, nisu se odjavili, 

mi smo probali kako god je moguće staviti im vodomjere i 

javiti im, neki nisu dali. Jjudi ne daju, skinu i slično, nisu 

korektni, onaj tko nije odjavio vodi i kome nije stavljen 

vodmjer on će morati plaćati cijele godine paušal cijeli. 

Vjerujem da je djelatnik Marinko Pilipović kontaktirao ljude 

koje je mogao. Tanja Rastović- čovjek nije kriv što mu netko 

nije došao staviti sat. Milorad Stanisavljević- to nije 

isključivanje vode, tamo gdje nema nikoga stavlja se plomba, 

kad vlasnici dođu stavi im se vodomjer i sve u redu. 

Načelnica- prenijet ćemo im i neka se očituju. Ali najbolje bi 

bilo da idete direktno k njima, zašto ne. Nasipanje puteva- 

svjesna sam problematike, materijalom sa Zrmanje pokušat ćemo 

riješiti najkritičnije točke koliko bude dostatno, sad 

očekujemo javne radove da barem nešto na cestama odradimo, 

novca je sve manje. Savjet mladih- nije bilo prijava. Nebojša 

Rađenović- neki su predali kod Ivane Tomić. Bojana Fumić- 

nitko prijavu nije službeno predao, javni poziv je bio 

raspisan, objavljen na više načina, postoji mjesto i način 

službene predaje podnesaka. Ivani Tomić se valjda obratio 

netko tko nije na vrijeme uspio ishodovati uvjerenje o 

prebivalištu, iako je bilo dosta vremena, no to ne bi bilo u 

skladu s propisanim postupkom i javnim pozivom.  

 

 Kako je završen aktualni sat, predsjednik, u skladu s 

pozivom, predlaže  

 

DNEVNI RED: 

 
1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac 

za 1.1. do 31. 12. 2014. g. 

2. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2014. godini 

3. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2014. godinu  

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi i religiji za 2014. godinu 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
športu za 2014. godinu 

8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 

2014. godinu 
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9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju 
visine prinudne zajedničke pričuve 

10. Prijedlog Odluke o namjeni nekretnine  

11. Prijedlog Odluke o prihvatu stjecanja nekretnine 

 

 Prijedloga za izmjene i dopune nema, vijećnici s 14 ZA (od 

14 nazočnih)- jednoglasno- usvajaju dnevni red koji glasi: 

 

DNEVNI RED: 

 
1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac 

za 1.1. do 31. 12. 2014. g. 

2. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2014. godini 

3. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2014. godinu  

4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture za 2014. godinu 

6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
kulturi i religiji za 2014. godinu 

7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 
športu za 2014. godinu 

8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Socijalnog programa za 

2014. godinu 

9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju 
visine prinudne zajedničke pričuve 

10. Prijedlog Odluke o namjeni nekretnine  

11. Prijedlog Odluke o prihvatu stjecanja nekretnine 

 

 

 Prije 1. točke predsjednik pita vijećnike imaju li 

primjedbi na zapisnik s prethodne, 15. sjednice. Primjedbi 

nema te se zapisnik smatra jednoglasno usvojenim.  

 

Ad/1 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 1.1. do 31. 

12. 2014. g. Načelnica kao predlagatelj- dobili ste u 

materijalu, izvorno je planirano 14 milijuna 410 tisuća kuna, 

ostavareno 12 milijuna 303 tisuće kuna, oko 80% ostvareno. 

Vjerovatno bi bilo i više ostvareno da nismo imali one dvije 

situacije u studenom i prosincu. Voditeljica računovodstva 

Nikolina Benić će objasniti sve stavke koje treba. Nikolina 

Benić- Općina se nije zaduživala ni na koji način, proračunsku 

zalihu nismo koristili, jamstva nisu aktivirana, stečajni 

postupak nad bivšim komunalnim je zatvoren. Krajem svibnja smo 
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kontaktirani od strane PBZ-a da je dio duga i dalje postupku, 

nisu sve naplatili iz stečajne mase. Održali smo sastanak u 

banci, razgovarali s njima da što više smanje bilo je prvo oko 

140 tisuća s kamatama, a nisu nas kontaktirali godinu dana. 

Načelnica- na sastanku smo ipak nešto uspjeli dogovoriti jer 

se nisu ni oni sami javljali, stečajna upraviteljica je nama 

rekla da je to završeno, no njihovi odvjetnici su dali predmet 

u postupak. Nikolina Benić- nakon dogovora dug se smanjuje na 

65 tisuća kuna. Što se tiče samih prihoda bitno je napomenuti 

da je bilo dosta kapitalnih pomoći, posebno od Fonda za 

zaštitu okoliša i od Ministarstva regionalnog razvoja za 

sanaciju Dječjeg vrtića Baltazar. Najveći rashodi su povrat za 

siranu, ovrha HEP- ESCO (preko 450 tisuća kuna). Katarina 

Pleša Jakovljević- jesu li upisane negdje te ovrhe? Načelnica- 

u tekstualnom dijelu i tabeli. Katarina Pleša Jakovljević: te 

ovrhe nisu jasne, praktično općina po ovome ima minus od 2 

milijuna kuna, a ja sam našla izvješće iz 2012 gdje je minus 

bio 16 tisuća kuna, možda to pitanje ima veze s onim iz 

aktualnog sata, ništa mi nije jasno. Ja ne mogu prihvatiti da  

je bio minus 16 tisuća kuna, a sad imamo 2 milijuna kuna, nije 

mi jasno, sve je općenito, može li se to nama dati na način 

koji mi razumijemo. Predsjednik- 8 godina sam vijećnik i u 

pripremi za sjednicu smo o tome razgovarali, ima općina 

dugovanja i terete i uvijek je stanje oko nule i ni sam nisam 

mogao ući u taj sklop da si to pojasnim iako sam pravnik, ako 

može netko neka objasni. Nikolina Benić- ovaj manjak se mora 

uvijek prikazivati, prije nije prikazivan. Ako gledate samo 

2014. manjak je 154 tisuće, manjak od prije se stvara jer su 

prihodi manji od rashoda, a milijun i nešto je manjak prenesen 

od svih prethodnih godina. Načelnica- mi smo ustanovili ovaj 

C, tamo ga nije bilo. Nikolina Benić- tamo vam je bila 

prikazana samo ta godina, da imamo viška uputili bi vijeću 

prijedlog da se tim viškom to pokrije, ali nemamo ga. 

Predsjednik- na to će se akumulirati i od ove godine. To je 

između ostalog vezano i uz Vaše pitanje na aktualnom satu. 

Katarina Pleša Jakovljević- je li sirana riješena? Načelnica- 

u 2. mjesecu smo podmirili zadnju ratu. Neka Nikolina objasni 

manjak kako može. Nikolina Benić- u 2014. godini nismo imali 

dovoljno prihoda koliko je nastalo rashoda, to se moralo 

platiti, i to je manjak, da ne govorimo naknade vijećnicima. 

Svjetlana Valjin- npr. svi ugovori koje smo vodili kao obvezu 

i mislili isfinancirati, ali nismo uspjeli, i tako godinama. 

Načelnica- npr. postojala je ponuda za opremu sirane od 113 

tisuća kuna i na temelju te ponudue knjižen je ulazni račun, 

ali nije  nabavljeno sve, a račun nije rasknjižen. Tražili smo 

„Libusoft“ pomoć kako to riješiti, npro. 50 tisuća kuna za 

pregled javne rasvjete dobiveno od Zadarske županije, to su te 

situacije koje imamo od bivšeg ručnog računovodstva, to se 

nikada na ovakav način nije prikazivalo. Nikolina je rekla da 

ćemo biti u prekršaju ako to ne prikažemo, ne znači da je 

netko dužan, ali moramo prikazati. Ivica Miletić- da li je to 
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dug? Načelnica- ne, to je računovodstveni iskaz. Nikolina 

Benić- naše obveze, realan dug. je ona zadnja tablica dospjele 

i nedospjele. Tanja Jović: nije problem nego mi da bismo 

glasali moramo imati neki materijalni dokaz o svemu tome, to 

djeluje na slijepo, već kad su tako mali prihodi trebalo je 

rezati sve troškove, npr. trošimo za pretovarnu stanicu, opet 

se na to vraćamo. Predsjednik- to se provlači, nije to dug da 

mi, npr. dignemo kredit i platimo da bismo mogli imati 

materijalni dokaz. Anka Šulentić- računovodstveno nije to tako 

za prikazati, računovodstvo poznaje neki datum i ima svoj 

način evidentiranja. Predsjednik- želi se ipak to istjerati na 

čistac, da bi na kraju u 2015. godini doznali da se tako ne 

knjiži, ako se uspije barem smanjiti knjigovodstveno. Veći je 

problem platiti npr. 50 tisuća kuna duga jamstva nego ovo. 

Predsjednik zaključuje raspravu. Prvi put smo to ipak dobili 

napismeno i to zaslužuje pohvalu. Vijećnici glasuju: 9 ZA, 4 

PROTIV, 1 UZDRŽAN- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih), 

donose 

 

Izvještaj o izvršenju  

Proračuna Općine Gračac za 1.1. do 31. 12. 2014. g. 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/2 

Izvješće utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 

objašnjava Svjetlana Valjin: temeljem ugovora s Ministarstvom 

sredstva se mogu koristiti npr. za komunalnu infrastrukturu 

ili   obnavljanje stambenog fonda. Planirana je prvo projektna 

dokumentacija tržnice na malo, realizacija je utrošena na 

aktivnosti vodovoda do osnivanja trgovačkog društva, bili su 

brojni popravci cjevovoda dok nije bilo tvrtke niti prihoda. 

Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju: 11 ZA, 0 PROTIV, 

3 UZDRŽANA- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih), donose 

 

IZVJEŠĆE 

o realizaciji Programa utroška sredstava od prodaje obiteljske 

kuće ili stana u državnom vlasništvu na 

području Općine Gračac u 2014. godini 

 

  

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/3 

Izvješće o utrošku sredstava od legalizacije objašnjava 

Svjetlana Valjin: uglavnom trošeno na pripremu dokumentacije, 

komunalne opreme, obrazlaže. Realno je bilo manjih prihoda, 

porezi su nam inače manji, tako da se što više iz ovih izvora 

pokušalo ostvariti. Prijava za raspravu nema. Vijećnici 
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glasuju: 11 ZA, 0 PROTIV, 3 UZDRŽANA- većinom glasova (od 

ukupno 14 nazočnih), donose 

 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA 

utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene 

zgrade u prostoru za 2014. godinu  

 

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/4 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Svjetlana Valjin- 

navedeno je prikaz planiranog i ostvarenog, više ili manje su 

aktivnosti odrađene u određenom opsegu, ne može se uvijek 

znati niti koliko će biti trave niti snijega. Nebojša 

Rađenović- što se radilo na grobljima za ovaj iznos? Svjetlana 

Valjin- u Gračacu jesu sigurno. Načelnica- prema njihovim 

fakturama (Gračac čistoća) mi to evidentiramo. Pitajte tvrtku, 

ne možemo mi dati sve detalje. Anka Šulentić- kad su sjednice 

na temu izvršenja programa, možda da ih ubuduće zovemo. 

Predsjednik- dobili su pozive. Tanja Rastović- ovo za 

održavanje i čišćenje puteva, rekli smo da nismo imali nekih 

uspjeha osim za zimsku službu. Načelnica- ono što ste rekli za 

Kruškovače, taj jedan put nas je izašao više od 7 tisuća kuna, 

i to je u tom izvješću. Mahom je zimska služba. Vijećnici 

glasuju: 10 ZA, 1 PROTIV, 3 UZDRŽANA- većinom glasova (od 

ukupno 14 nazočnih), donose 

 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/5 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu. Svjetlana Valjin: 

Osredci- dio računa plaćen otprije, dječji vrtić, nabava 

komunalne opreme za Čistoću, tu su i sredstva Fonda za zaštitu 

okoliša, pripremna dokumentacija za UPU poslovne zone Gračac. 

Prijava za raspravu nema. Vijećnici glasuju: 9 ZA, 0 PROTIV, 5 

UZDRŽANIH- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih), donose 

 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2014. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 
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Ad/6 

Izvješće programa javnih potreba u kulturi i religiji, Anka 

Šulentić objašnjava realizaciju, prijava za raspravu nema.   

Vijećnici glasuju: 11 ZA, 0 PROTIV, 3 UZDRŽANA- većinom 

glasova (od ukupno 14 nazočnih), donose 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. godinu 

 

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/7 

Izvješće programa javnih potreba u športu, Anka Šulentić 

objašnjava realizaciju. Tanja Jović- na neki način primjećujem 

nesrazmjer planiranog i ostvarenog, ispada da je NK Velebit 

favoriziran prema ostalim udrugama. Anka Šulentić- kada 

raspišemo javni poziv udruge donose svoje prijave, neki nisu 

niti tražili tijekom godine ili nisu imali potrebe tolike 

koliko su tražili. Tanja Jović- znači oni koji najviše traže 

najviše dobiju. Anka Šulentić- nogometaši se npr. ipak natječu 

te samim time imaju više troškova. Tanja Jović- biciklisti su  

puno potrošili. Načelnica- uređivali su prostor, poslije su ga 

vratili. A u radu nogometnog kluba puno djece sudjeluje. Anka 

Šulentić- npr. kupuju se mreže, lopte. Katarina Pleša 

Jakovljević- njihova izvješća, mogu li se dobiti. Anka 

Šulentić- možete ih tražiti. Bojana Fumić- kad je nešto takvo 

na dnevnom redu možda da se ranije javite i pogledate ono što 

Vas zanima. Načelnica- 120 djece je u nogometnom klubu, stalno 

rade, a manje dobivaju nego prije. Anka Šulentić- bilo bi 

dobro da se moglo više, npr. Udruga Marijan Matijević 

vjerovatno će se ugasiti, u početku je postojao entuzijazam, a 

onda se ne mogu skupiti npr. ni za turnir u odbojci na 

pijesku. Tanja Rastović- mi imamo sporazum za dječju igraonicu 

u sklopu Udruge „Una“, kasnimo s tim, nadam se da neće biti 

sporno. Načelnica- niste podnijeli zahtjev onako kako je 

rečeno, prošle godine smo rekli kako da podnesete zahtjev,  

prošle godine je to bilo spojeno s redovnim radom Udruge. 

Treba se ažurnije raditi zahtjeve. Tanja Rastović- nije 

problem jednom mjesečno ih dostavljati. Vijećnici glasuju: 11 

ZA, 0 PROTIV, 3 UZDRŽANA- većinom glasova (od ukupno 14 

nazočnih), donose 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

Programa javnih potreba u športu za 2014. godinu 

 

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 
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Ad/8 

Anka Šulentić objašnjava izvršenje Socijalnog programa. 

Katarina Pleša Jakovljević- nogomet para uši, a osobama 

oboljelim od teških bolesti samo 25 tisuća planirano, to su 

ljudi s teškim bolestima; zatim mobilni tim. Anka Šulentić- 

manji su im bili troškovi. Katarina Pleša Jakovljević- ljudi 

se žale da bi češće trebali dolaziti. Načelnica- problem je u 

tome što je na prijevoz u prva dva mjeseca, za što je još 

trajao ugovor po nabavi iz 2013., potrošeno isto kao za 

projekt mobilnog tima cijele godine gdje se i mjeri tlak i 

pokriva sva naselja gdje ima ljudi, a ne samo neka. Da možda 

možemo razmišljati o još jednog čovjeku, to da, ove godine 

pola sufinaciramo mi, ovo su isključivo troškovi goriva, to je 

malo, oni zaista dođu svugdje i odnesu ljudima i na leđima 

peć, ipak to do sad nije bilo, nije dosta u mjesecu obići 19 

sela, ali do sada su bili svi ostali diskriminirani. 

Načelnica- pomoć oboljelima to je isključivo namjenski. Anka 

Šulentić- nije bilo više onih koji ispunjavaju kriterije 

programa koji su usvojeni. Vijećnici glasuju: 11 ZA, 0 PROTIV, 

3 UZDRŽANA- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih), donose 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  

Socijalnog programa za 2014. godinu 

 

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/9 

Odluka o izmjeni Odluke o visini odluke pričuve. Načelnica- 

svi znamo da je krenula pričuva, imenovali smo prinudnog 

upravitelja, sama ta odluka ukazala je na niz nesrazmjera, a 

zapravo se radi o cijeni gdje smo ustanovili da ne bi ni 

trebalo na takav način, samim time ne bismo smjeli odrediti 

toliku pričuvu, počevši od 5 poslovnih prostora koje imamo u 

stambenim zgradama. Ljude koji stvaraju nešto i rade da ih ne 

zakidamo, pokušavamo ispraviti tu neku nepravdu, onog trenutka  

kad oni odaberu sami svog upravitleja oni mogu sami 

određivati, tu je npr. „Ljubić“. Bojana Fumić- postoji sudska 

praksa po kojoj se za prostore u neetažiranim zgradama za sve 

prostore treba naplaćivati pričuva ista po površini. 

Predsjednik- po zgradama će se imenovati sami upravitelji. Oni  

će sami donositi te odluke, pogriješili smo. Tanja Jović: 

zašto njima manje, ako komunalne naknade plaćaju više, znači 

da ovdje griješimo. Viktor Kupčak- ako se ustanovi pogreška u 

redu je ispraviti je. Vijećnici glasuju: 12 ZA, 0 PROTIV, 2 

UZDRŽANA- većinom glasova (od ukupno 14 nazočnih), donose 

 

Odluku o izmjenama i dopunama 

O D L U K E 

o određivanju visine prinudne zajedničke pričuve 
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 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

AD/10 

Prijedlog Odluke o namjeni nekretnine. Načelnica- posjetio nas 

je župnik Zeba iz Ličko-senjske nadbiskupije koji služi misu i 

u Srbu, pokušavaju kupiti i izgraditi kapelicu za svoj rad, a 

prostorije mjesnog doma vratiti jer on ionako ide u obnovu. 

Pokušali smo ih privremeno riješiti u školi. Oni su uputili 

pismo namjere i našli česticu, kupili bi zemljište i izgradili 

objekt. Nismo još ništa poduzeli nego tražimo mišljenje svih 

vas. Mi kao općina nemamo pravo darovati zemljište te moramo 

raspisati natječaj. Rasprava: Tanja Rastović- malo sam gledala 

gdje je ta čestica, nije mi jasno gdje će to na njoj biti. 

Načelnica- bit će tamo gdje je u pravilnom obliku, mora se 

ostaviti potreban dio za put i ostalo, svakako uvjeti gradnje 

moraju biti ispoštovani. Predsjednik- ni njima se ne isplati 

cijela parcela, napravit će se prijedlog parcelacije pa će se 

vidjeti. Moraju ispuniti osnovne uvjete. Vijećnici glasuju: 13 

ZA, 0 PROTIV, 1 UZDRŽAN- većinom glasova (od ukupno 14 

nazočnih), donose 

 

Odluku o namjeni nekretnine  

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

 

Ad/11 

Načelnica objašnjava prijedlog Odluke o prihvatu stjecanja 

nekretnine (dijela parcele kod škole), nastavno na raniju 

odluku o zamjeni, zbog vrijednosti Vijeće to treba prihvatiti.  

Svjetlana Valjin- vodio se i sudski spor, treba konačno 

riješiti te parcele između škole i općine. Vijećnici glasuju: 

14 ZA, 0 PROTIV, 0 UZDRŽAN- jednoglasno (od ukupno 14 

nazočnih), donose 

 

Odluku o prihvatu stjecanja nekretnine 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

Predsjednik navodi da će ubrzo biti pripremljen rebalans, još 

jedna sjednica. Kako nema Milana Tankosića koji je voditelj 

Projekta „Stvaranje partnerstva u Općini Gračac“, Bojana Fumić 

upoznaje vijećnike da će se 8. srpnja 2015. u vijećnici 

održati okrugli stol u okviru navedenog projekta na koji su 

pozvani.  

 

Završeno u 19,05 h.  

 
 
ZAPISNIK SASTAVILA:                     PREDSJEDNIK: 

Bojana Fumić, mag. iur.            Tadija Šišić, dipl. iur.     


