
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/13-01/03 

URBROJ: 2198/31-02-13-3 

U Gračacu, 22. srpnja 2013. g. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 22. 

srpnja 2013. godine s početkom u 15,00 sati u vijećnici Općine 

Gračac u Gračacu, Park sv. Jurja 1. 

 

Predsjednica Općinskog vijeća Katarina Pleša Jakovljević 

pozdravlja nazočne i otvara 2. sjednicu Općinskog vijeća. 

Službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Bojana 

Fumić vrši prozivku vijećnika radi utvrđivanja kvoruma. 

Nazočni su: 

Tadija Šišić, Robert Juko, Berislav Crepulja, Viktor Kupčak, 

Marina Marković, Ivica Miletić, Stjepan Knežević, Katarina 

Pleša Jakovljević, Nebojša Rađenović, Jasna Končarević, Ivana 

Tomić, Tanja Jović, Tomo Delač, Tanja Rastović, Milka 

Cvjetković, Đorđe Terzić, Milorad Stanisavljević. Utvrđeno je 

da je nazočno svih 17 vijećnika te postoji kvorum za 

pravovaljano održavanje sjednice. 

 

Ostali nazočni: Nataša Turbić, općinska načelnica sa 

zamjenicima- Antom Jurićem i Milanom Tankosićem, pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gračac Anka Šulentić te 

službenici Zdenka Sudarević, Milan Rastović, Svjetlana Valjin 

i Bojana Fumić. 

 

Aktualni sat započinje u 15,02 sati. 

 

T. Delač: inzistira prije početka aktualnog sata da se 

predsjednica vijeća ispriča zbog svog teksta i izjava o akciji 

„Oluja“ u srpskim „Novostima“, time je omalovažila sve 

hrvatske branitelje i svoje Bišćane kojima je mnogima „Oluja“ 

donijela dobro. Nakon toga će postaviti pitanja za načelnicu. 

Predsjednica izjavljuje da nema komentara.  

 

T. Šišić- bilo bi dobro da se svi oni koji žele razgovarati na 

aktualnom satu najave na početku, da dignu ruku. Šišić- dobili 

smo materijale i dnevni red, radi se uglavnom  o starim 

stvarima koje su već trebale biti i prije. Ono što me zanima 

kao vijećnika, neka kažu načelnica i predsjednica Vijeća, 



zašto goruća točka nije uvrštena, a radi se osnivanju 

komunalnog poduzeća odnosno izvješće što se postiglo, što se 

radi, što se planira, mislim da je već prije 10-ak dana 

trebala biti sazvana sjednica vijeća s tom točkom, najviše me 

brine vodoopskrba, koji su razlozi, što je spriječilo, svi 

ćemo možda ostati bez pitke vode, biti zatrpani smećem?  

 

Predsjednica- ono što je vijećnik Šišić predložio dobro je, da 

se vijećnici prvo najave za aktualni sat.  

 

M. Stanisavljević- zašto je općinsko vozilo odvozilo radnike 

zaposlene na javnim radovima na područje druge općine, na 

jezero Štikada?  

 

T. Delač: zašto se trebalo čekati skoro 20 dana da se 

promijeni ime načelnika na web-stranicama Općine Gračac, tko 

je zakazao? Drugo, svi oni koji su s politikom došli na posao 

s politikom i odlaze, konkretno kada ćete promijeniti 

djelatnike koji su došli raditi s politikom od vrtića, 

knjižnice do općine?  

 

M. Cvjetković- u vezi komunalnoga, između radnika bio je 

dogovor da se izmjenjuju svaki mjesec, prvo jedan dio radnika 

na ugovor, onda drugi. Neki nisu više pozivani, neki su ostali 

isti?  

 

V. Kupčak- predlaže za idući put drugo vrijeme sjednice, 

prerano je ovo vrijeme, ako može oko 5, 6 popodne.  

 

S. Knežević: imamo problem u Općini Gračac sve ove godine nije 

nikada izvršen popis imovine Općine Gračac, koji su objekti, 

bilo bi zgodno da službe unutar Općine to odrade, da čovjek 

kada dođe i želi izgraditi vjetroelektranu zna gdje je to 

općinsko zemljištge u razumnom roku, da se u svakom trenutku 

katastarski i gruntovno zna. Molio bi načelnicu da se izda 

nalog da se izvrši popis imovine i pokretnina, ima dovoljno 

ljudi da to odrade, što hitnije. Jedan primjer na željezničkom 

kolodvoru- „Hidra“ je predala naselje prije četiri godine, 

naselje propada iz dana u dan, u kojoj je to fazi?  

 

Načelnica Nataša Turbić odgovara redom na postavljena pitanja: 

 

Komunalno: uputila je dopis vijećnicima u kojem je šire 

pojašnjeno sve, objašnjava trenutno stanje i probleme, 

probijen je proračun, snalazi se na sve moguće načine, za 

gorivo se nije išlo u javnu nabavu. Nemamo načina naplate za 

vodu koju isporučujemo i otpad koji odvozimo, a imamo 

troškove. Slaže se da je trebala biti točka dnevnog reda 

sjednice, nije uspio dogovor, postoje još veći problemi svakim  

danom sve veći, nećemo uspjeti ovim odgađanjem riješiti 

probleme, vjerovatno ćemo biti prisiljeni obustaviti jedno 



vrijeme odvoz smeća, zakonski nismo mi ti koji trebamo npr. 

registrirati kamion; vodoopskrba- stalno pucaju cijevi, stalno 

se financiraju i saniraju kvarovi, djelatnici se danima 

najviše time bave. Voljela bi da je uvršteno u dnevni red, 

možda bi mogla predsjednica vijeća objasniti zašto nije. 

 

Odgovor M. Stanisavljeviću: voženi su djelatnici na javnim 

radovima (npr. Udruga „Crnopac“) možda je i područje druge 

općine, ali zaraslo je, tu i djeca iz Gračaca idu, išli su i u 

Srb i na groblja, taj dan je na rasporedu bilo jezero, da se 

malo uredi. 

 

Odgovor na pitanje M. Cvjetković- ugovori- samo se nadovezujem 

na pitanje komunalnog, nisam bila upućena u sve to, 

obrazloženo mi je da je bivši načelnik uveo tu rotaciju, 

radnici i zaposlenici su rekli da su neki radili tri mjeseca, 

neki nisu, svakodnevno imamo pucanje cijevi, tražili smo ljude 

koji najbolje znaju raditi na tome, išlo se u rotaciju. 

 

Načelnica odgovara na upit vijećnika Tome Delača- zašto se 

trebalo čekati za web stranicu: prije je na njoj radio Milan 

Tankosić, sad je to odradila pravnica, nitko posebno nije 

angažiran da je uređuje, imamo važnijih problema. Političko 

zapošljavanje- to je provokativno pitanje, ako dođe do 

otpuštanja može doći samo zbog financijskih razloga, a ne po 

političkoj, vjerskoj i nacionalnoj osnovi, to nije moj način 

rada niti će biti. Nakon što je predsjednica upozorila 

vijećnika Delača zbog upadica, isti navodi da ima pravo reći 

što želi, predsjednica ga podsjeća da se mora prvo javiti i 

dobiti riječ. T. Delač kaže načelnici da nema snage povući 

radikalne poteze, netko je zaposlio svoje pijune, to su 

nestručne osobe, u knjižnici je nestručna osoba. Predsjednica- 

nemojte ponižavati, službeno vas opominjem.  

 

Načelnica daje odogovor S. Kneževiću- dobra ideja, inventuru 

imovine već imamo. S. Valjin- imovina, pokretnine, neke zgrade 

(ova zgrada i još jedna s tri poslovna prostora) upisane su u 

popisu imovine. Što se tiče popisa evenutalno drugih 

nekretnina za koje postoji mogućnost, za to je potrebno 

podnijeti pokrenuti postupke i zahtjeve za uknjižbu, to treba  

odvjetnik na terenu, onda se izvrši procjena vrijednosti i ta 

se vrijednost upisuje u popis imovine općine Gračac. Stjepan 

Knežević- nije zadovoljan do kraja, boji se da osim svih 

ostalih stvari ima i zemljišta za koje načelnica ni ne zna da 

je općinsko, to se ne zna, a volio bi da se zna. Anka 

Šulentić- prvo čestita svima i nada se uspješnom radu. 

Zemljište na koje g. Knežević misli uglavnom je poljoprivredno 

zemljište i ono je zapravo u državnom vlasništvu. Tzv.  

Hidroelektrino naselje- cijelo ovo vrijeme lutamo, nije ni 

Hidroelektrino već ga je gradila Elektroprivreda u vrijeme kad 

se radio tunel, u poslovnim knjigama upisano kao njihovo 



vlasništvo, tražili smo od njih da se očituju ili nama 

prepuste ili da se o tome pobrinu, intencija je da se tamo 

uredi poslovna zona. Načelnica Turbić: HEP Zagreb je uputio na 

HEP Gospić, već su nas kontaktirali, radimo na tome. 

 

Predsjednica pita, budući da još nije prošao sat, ima li još 

netko za pitanja? 

 

Ivana Tomić- pričamo o suradnji,  nakon onoga prozivanja mene 

u noći izbora 2. na 3. 6, o onim uzvicima  koji su izgovoreni 

meni, da li bi se netko od vas o tome očitovao? Načelnica- 

osobno nisam čula,  bila sam u uredu, niti znam tko je. Osobno 

i ja i stranka i vijećnici, ako se to dogodilo, ispričavamo se 

u ime svih nas, ne znam koga bih pozvala na odgovornost kad 

osobno nisam čula niti vidjela.  

 

Što se tiče vremena održavanja  sjednice trebalo bi drugi put 

kasnije. Predsjednica- to je bilo zbog naše vijećnice iz Srba 

da ne mora kući pa nazad, ispričava se. Obavještava vijećnike 

da je kao predsjednica Općinskog vijeća dobila prostoriju koju 

oprema te joj se svi mogu slobodno javiti na broj telefona 

0917910480. Bojana Fumić pita vijećnike da li se slažu za 

drukčijim načinom dostave poziva i materijala za sjednice osim 

pošte, zbog velikih troškova i dugotrajne dostave od strane 

pošte. Tamo gdje je moguće zvat će se vijećnike da osobno dođu 

ili da im netko preuzme.  T. Šišić: može i na CD-u, e-mailom. 

Vijećnici će se izjasniti tko može primati materijale na takav 

način. Aktualni sat je završen u 15, 35 h.  

 

Pristupa se usvajanju dnevnog reda. U pozivu za sjednicu je 

predložen dnevni red:  

1. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost 

2. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 

1.1. do 31. 12. 2012. g. 

4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu 

provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu 

5. Prijedlog Statuta Općine Gračac 
6. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračac 

7. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o plaćama 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2012. godinu 

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2012. godinu 



10. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava o prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2012. godini 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim 

odborima i provedbi izbora u mjesnim odborima 

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
13. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu 

postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim 

životinjama 

14. Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta i izdavanju 

tabularne isprave 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika i članova Stožera 
zaštite i spašavanja 

16. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 

17. Prijedlog Zaključka (imenovanje mrtvozornika) 
 

Predsjednica pita vijećnika ima li prijedloga da se pojedina 

točka izostavi s dnevnog reda? T. Delač: predlaže 

izostavljanje 3. točke- izvršenja proračuna. Izvještaj  je 

nepotpun, to je točka o kojoj bi se trebalo više raspravljati, 

gđa. iz financija treba taj proračun više razjasniti, da ne bi 

mi svi išli pojedinačno kod nje po detaljni izvještaj, ja bih 

tražio kao u Perušiću svaku stavku pojedinačno. Vijećnici 

glasuju: za izostavljanje 4 ZA, 10 protiv, nije usvojeno. I. 

Miletić: sad je ovako, ubuduće neka bude opširnije. Vijećnik 

Tomo Delač dostavlja pisani prijedlog dopune dnevnog reda 

dvjema točkama: 1. „Određivanje lokacija za korištenje snage 

vode na  rijekama Uni, Dabašnici, Sredici, Srebrenici i 

drugima.“ 2. „Brisanje odredbe o zabrani prenamjene do sada 

izgrađenih objekata koji su udaljeni od susjedne međe manje od 

tri metra“. Predsjednica: prijedlog nije u skladu s 

Poslovnikom, nema prijedloga odluka, a samo načelnica može 

najkasnije do početka sjednice predložiti hitno donošenje 

odluke, vijećnici najkasnije dan ranije. Tomo Delač- onda 

drugi put. Tu je g. Župarić, investitor. Anka Šulentić- ovo je 

već dano izrađivaču izmjena prostornog plana, prostorni plan 

se ne mijenja na ovaj način, postoji druga procedura, 

izrađivač je Zavod za prostorno planiranje Zadarske županije, 

ne može se na ovakav način, treba napraviti radnu skupinu i 

ovo, kao i sve druge dostavljene prijedloge zaista obraditi 

odraditi. Predsjednica- načelnica je dostavila prijedlog 

dopune dnevnog reda i samog akta čije žurno donošenje se 

predlaže. To je prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje 

služnosti na javnim površinama kojima upravlja i nekretninama 

u vlasništvu Općine Gračac.  Načelnica- ukratko odluka o 

služnosti bilo je već na dnevnom redu ranijeg saziva Vijeća, 

nije bilo kvoruma, hitno je zbog investitora i prihoda. 

Predsjednica- ide se na usvajanje dopune načelnice, vijećnici 

istu jednoglasnim ZA prihvaćaju, a jednoglasno prihvaćaju i 

dnevni red u cjelini koji glasi:  



 

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog Odluke o izboru Komisije za Statut, Poslovnik i 
normativnu djelatnost 

2. Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 
3. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gračac za 

1.1. do 31. 12. 2012. g. 

4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu 

provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih 

tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima 

Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu 

5. Prijedlog Statuta Općine Gračac 
6. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama 

Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračac 

7. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o plaćama 
8. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2012. godinu 

9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2012. godinu 

10. Prijedlog Izvješća o realizaciji Programa utroška 

sredstava o prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2012. godini 

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjesnim 

odborima i provedbi izbora u mjesnim odborima 

12. Prijedlog Odluke o komunalnom redu 
13. Prijedlog Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu 

postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim 

životinjama 

14. Prijedlog Odluke o darovanju zemljišta i izdavanju 

tabularne isprave 

15. Prijedlog Odluke o imenovanju načelnika i članova Stožera 
zaštite i spašavanja 

16. Prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu 

šteta od elementarnih nepogoda 

17. Prijedlog Zaključka (imenovanje mrtvozornika) 
18. Prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti 

na javnim površinama kojima upravlja i nekretninama u 

vlasništvu Općine Gračac 

 

Predsjednica poziva vijećnike da se izjasne o eventualnim 

primjebama na zapisnik s prethodne sjednice. Primjedbi nema te 

se isti smatra jednoglasno usvojenim. 

Pristupa se radu po točkama usvojenog dnevnog reda: 

 

Ad/1 

Razmatra se prijedlog 6 vijećnika za imenovanje Komisije za 

Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost. Predloženi su: 

Tanja Rastović za predsjednicu te Bojana Fumić i Robert Juko 



za članove. Predloženu Tanju Rastović za predsjednicu podržalo 

je sa ZA 13 vijećnika, nitko protiv, 4 uzdržana. Bojana Fumić 

za članicu: jednoglasno, sa 17 ZA, isto tako i  Robert Juko- 

17 ZA- jednoglasno, čime je Općinsko vijeće donijelo  

 

Odluku o izboru 

Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/2 

Prijedlog Odluke o izboru potpredsjednika- 6 vijećnika 

predlaže Tadiju Šišića. Predsjednica Pleša Jakovljević  

ispričava se u ime svoje koalicije zbog nesporazuma na prošloj 

sjednici što nije podržan već tada izbor g. Šišića za 

potpredsjednika, malo je zabunu unijelo spominjanje prvi, 

drugi potpredsjednik. Ako je HDZ predložio Šišića, onda to 

treba podržati, zbog toga smo ga sada i mi predložili da 

ispoštujemo prijedlog da to bude on. Rasprava- nema prijava. 

Glasovanje: vijećnici sa 17 ZA- jednoglasno usvajaju 

prijedlog, čime donose 

 

Odluku o izboru 

potpredsjednika Općinskog vijeća  

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika.  

 

Ad/3 

Prijedlog izvještaja o izvršenju proračuna za 2012. g. 

Predsjednica navodi da je podnositelj izvještaja bivši 

načelnik, stanje možemo konstatirati prema onome što tu piše, 

on više nije načelnik, nova načelnica nije bila tu, gđa. 

Zdenka je bila na bolovanju. Otvara raspravu, javljaju se 

vijećnici Kupčak, Delač, Šišić. Kupčak- kao vijećnik ne 

planira podržati ovo, kao vijećnik nije bio ni za taj 

proračun. Prihodi- porez na promet nekretnina, kako je moguće 

da je predviđeno 42 tisuće izvršeno 388 tisuća, index 1159. 

Otkud takvi prihodi iznenada. Z. Sudarević- prošle godine nije 

usvojen rebalans u kojem bi se izbjegle ovakave situacije, što 

se tiče poreza na promet nekretnina mi niti ne možemo 

predvidjeti koliko će biti kupoprodaja, ako planiramo malo 

dogodi se ovako. Kupčak- reprezentacija- visoka, pitanje- da 

li se u drugom obliku pojavljuje još negdje u proračunu, u 

prikrivenim stavkama. Zdenka Sudarević- najprije želi 

vijećnicima uspjeh u radu, reprezentacija je ovdje na nivou 

svih, i općine i korisnika. Reprezentacija same općine je 99 

tisuća, tu je u potpunosti knjižena. Kupčak- Mjesni odbor Srb 

66 tisuća utrošeno, to je previše, nikad nismo dobili njihovo 

izvješće niti prijedloge, u 4 godine nisu ni jedan dopis nama 

uputili, plaćen je, a mi nismo nikada nismo dobili izvješće, 

za što se oni zalažu. Intelektualne i osobne usluge- kome je 



to isplaćeno? Z. Sudarević- imali smo nekoliko intelektualnih 

usluga od ugovora o djelu do izrade projekata, npr. to je bila 

čistačica, nešto ugovora za izradu projekta ugroženosti 

stanovništva od el. neopgodoa, projekt za IPA, PTZ Kokirna, 

predsjednik mjesnog odbora, po stavkama Vam mogu izlistati 

karticu. Kupčak: Zakupnine i najamnine? Z. Sudarević- leasing 

za službeno vozilo. Kupčak- sirana Gračac, nije problem da se 

taj projekt završi, mi svake godine izdvajamo sredstva, ali 

projekt nije završen, ne dobivamo ništa, rezultata nemamo, tko 

je davao odobrenje, čemu svrha tih davanja? Predsjednica- to 

su osobna mišljenja, ovdje govorimo o konkretnim brojkama. 

Kupčak: Sanacija krovova  stambenih zgrada- tko je izvođač i o 

čemu se radi? Z. Sudarević- Građevinska zadruga „Risovac“ 

popravci su rađeni na krovovima zgrada kod suda, N. Tesle 46, 

kod tržnice, kod vatrogasne postrojbe, a obrtnik Pezer je 

izvodio neke vodoinstalaterske radove. Kupčak: da li netko 

izlazi na teren da vidi što se uradilo? Z. Sudarević- to nema 

na tim fakturama, ima potpis načelnika. Kupčak- prijatelj mi 

stanuje u Nikole Tesle 46, samo su dvije daske kroz prozor 

stavljene. Modernizacija nerazvrstanih cesta- navodno su na 

nekim cestama bili radovi, a ja ne znam, tako i ulica u kojoj 

ja živim, vidjet ćete pod 10. točkom koje su ceste, pa valjda 

bih znao koja je ulica asfaltirana. Z. Sudarević- na poziciji 

4 knjižena naša imovina, dobili smo od ministarstva novac uz 

naš udio od cca 20%, projekt je počeo 2011. g, a nastavljen 

tijekom 2012. Gđa. Valjin će pojasniti detaljnije. Kupčak- 

ulica Hrvatske mladeži nije napravljena, Hrvatske bratske 

zajednice- nije mi jasno što je rađeno. Svjetlana Valjin: 

radovi su u ukupnom iznosu ugovoreni blizu milijun kuna, tu su 

sve ceste u ugovoru, tako da su prošle godine sufinancirali u 

cijelu od 500 tisuća kuna, uz udio općine, ugovor nije još 

završen do kraja, nastavlja se ove godine uz 15% učešća.  

Ulice koje su na privremenim situacijama završene ovjerava 

nadzorni inženjer, djelatnik Ministarstva regionalnog razvoja 

je pregledao i potvrdio. Kupčak: Djeca s posebnim potrebama-  

za njih nije izdvojeno niti jedne kune, a za stare i nemoćne 

je, to izvješće neće dobiti moj glas. Tomo Delač: općina je 

suvlasnik NK „Velebit“ Gračac, na koji način i tko vodi knjige 

i zašto nikada nije bio izvještaj, pisani odgovor traži za 

sjednicu, a isto tako od svih udruga koja se sufinanciraju  

kako je trošen novac. Pisano da se dostavi svima. To je novac 

naš i imamo pravo znati za taj klub i sve ostale. Rekli ste 

gđo. Zdenka da niste imali nadzor i načelnik vam to nije dao, 

valjda će ova načelnica drukčije. Delač: str. 3. 3212- naknade 

za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život-pisano traži. 

Usluge tekućeg invest. održavanja 3232; intelekturalne 3237 

kompletan izvještaj jer sam dobio informaciju da su se pod tim 

kupovale auto gume. Reprezentacija tko je trošio u kojim trg. 

i ug. objektima za 2012. 3299, 3512- subvencije trg. društvima 

u javnom sektiru? Sudarević: nula, dopušteno je sufinancirati 

trg. društva naročito ona u vlasništvu općine Gračac, to bi 



bilo komunalno. Delač: 3721- naknade građanima i kućanstvima- 

taj izvještaj tko je dobio. 3811- tekuće donacije u novcu tko 

je dobio. 4213- pisano, na koji način i koliko je dobio taksi 

prijevoz Mišo Kosić i traži od vijeća da od danas to ukine, on 

je rekao da će me tužiti, neka. 3211- službena putovanja- tko 

je putovao i koliko novaca, tko plaća auto kojim je Tankosić 

putovao? Predsjednica: to je 2013. godina, nije tema ove 

točke. Delač: Zdravstvene i veterinarske usluge- što su radili 

u općini ti veterinari, da nisu možda cijepili načelnika i 

pomoćnike. Predsjednica- druga službena opomena vijećniku Tomi 

Delaču, zbog upadica, vrijeđanja i udaljavanja od teme dnevnog 

reda isključuje ga se iz rada sjednice, utvrđuje se da je 

udaljen i više se ne broji prilikom glasovanja od 16, 20, sada 

je 16 vijećnika.  B. Fumić- čita odredbe Poslovnika o redu na 

sjednici, opomenama i sankcijama. T. Šišić- i prije smo 

tražili da izvješća budu što transparentnija, da se detaljno 

razradi svaka lipa, zbog toga i dolazi do toga da pola ovih 

pitanja ne bi ni bilo postavljeno da se to iz materijala može 

iščitati. Reakcije vijećnika su u tom smjeru svaki put i kod 

proračuna i obračuna, već smo to tražili, nadam se da će i 

nova načelnica inzistirati na tome. Drugo, nismo bili niti za 

ovakav proračun i nije se obuhvatio naše prijedloge, rezultati 

izbora su najbolje pokazali. Trebalo se ići realnije, da ne 

budu indeksi od 1 do 1000. Možda je realan i dobar, ali nije 

na način iz kojega se da iščitati sve potrebno. Pitanje i 

načelnici i nama svima- hoćemo li i nagodinu doživjeti da ćemo 

o izvješću raspravljati na isti način i uz takva odstupanja 

indeksa? Kupčak i Delač već su dosta toga rekli, ja odustajem 

od drugog dijela. Sudarević- slaže se, nije donesen rebalans, 

da je, ne bi sada raspravljali o ovakvim odstupanjima, ne 

budemo li brzo reagirali bit ćemo u istoj situaciji, imamo 

probijene stavke, imamo neplanirane stavke, što hitnije, ovaj 

proračun je donesen 2011. i država donose rebalanse, više je 

teško sve planirati. Šišić- apelira da se što prije donese i 

rebalans. Vijećnici glasuju od prijedlogu, ZA 9, 6 PROTIV, 1 

uzdržan. Utvrđuje se da je većinom glasova svih vijećnika 

Vijeće donijelo 

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gračac 

za 1.1. do 31. 12. 2012. g. 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/4 

B. Fumić objašnjava da se predloženom Odlukom stavlja van 

snage Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za 

članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava 

u kojima Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu 

(«Službeni glasnik Zadarske županije» 10/11) zbog promjene 

Zakona o sprječavanju sukoba interesa («Narodne novine» 26/11, 



12/12) na kojem je Odluka bila zasnovana. Vijećnici glasuju te 

s 15 ZA, 1 UZDRŽAN 1- većinom glasova donose 

 

O D L U K U 

o stavljanju van snage 

Odluke 

o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove 

upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u 

kojima Općina Gračac ima dionice ili udjele u vlasništvu 

 
 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/5 

Prijedlog novog Statuta Općine- predsjednica navodi da se radi 

o usklađivanju sa zakonom, ima evidentirane sve stavke gdje je 

došlo do promjena, ukoliko netko želi usporediti. Bojana 

Fumić- objašnjava u ime općinske načelnice predloženi akt: u 

prosincu 2012. godine došlo je do promjena Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravu te do donošenja novog 

Zakona o lokalnom izborima. Slijedom njihova stupanja na 

snagu, bilo je potrebno opće akta, prvenstveno Statut i 

Poslovnik, uskladiti s tim promjenama. Rok je bio još u 

ožujku, prijedlozi su bili spremni i uvršteni u prijedlog 

dnevnog reda, no sjednice Općinskog vijeća zbog nedostatka 

kvoruma nisu održane od prosinca 2012. godine. Prijava za 

raspravu nema, amandmana niti drugih prijedloga nema. 

Vijećnici glasuju te s 16 ZA- jednoglasno donose 

 

Statut Općine Gračac 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/6 

Predsjednica daje uvod, Bojana Fumić objašnjava prijedlog, kao 

i pod prethodnom točkom, promjena Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravu te donošenje novog Zakona o 

lokalnom izborima nalažu usklađivanje Poslovnika sa zakonskim  

promjenama. Prijava za raspravu nema, amandmana niti drugih 

prijedloga nema. Vijećnici glasuju te sa 16 ZA- jednoglasno 

donose 

 

Poslovničku odluku 

o izmjenama i dopunama Poslovnika 

Općinskog vijeća Općine Gračac 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

 

 



Ad/7 

Prijedlog izmjene i dopune Odluke o plaćama, B. Fumić 

objašnjava- prijedlog sadrži smanjenje koeficijenata 3% u 

skladu sa smanjenjem po uredbi za državne službenike, a po 

iznosu osnovice plaće općinske uprave su još od početka 2012. 

manje za 20% od osnovice državnih službenika. Vijećnici 

jednoglasnim ZA usvajaju prijedlog te donose 

 

Izmjenu i dopunu Odluke o plaćama 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/8 

Izvješće programa održavanja komunalne infrastrukture 2012. 

g.- prijedlog Zaključka o usvajanju. Rasprava: V. Kupčak neće 

glasati za, iz nekoliko razloga, npr. problem odvodnje 

atmosferskih voda, dogovorimo nešto, a ne utrošimo ništa. 

Svjetlana Valjin: ovo je samo održavanje, ovdje je prikazano 

sve što je izvršeno. Druga je stvar zašto nešto nije izvršeno 

i održavano, neke stvari komunalno nije odradilo, rekla je na 

zadnjem vijeću u 2012 što će to komunalno raditi iza nove 

godine. Održavanje atmosferskih voda predviđa sustav odvodnje. 

Kupčak- nismo bili upoznati da tvrtka koju plaćamo nije 

opremljena da radi taj posao, govorili smo očigledno o 

neizvedivim rješenjima. Vijećnici glasuju o donošenju 

zaključka o usvajanju izvješća: 9 ZA, 6 PROTIV, 1 uzdržan- 

većinom glasova donose 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2012. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/9 

Izvješće programa gradnje komunalne infrastrukture 2012. g.- 

prijedlog Zaključka o usvajanju. Rasprava: Kupčak- kasnije je 

pojašnjeno oko ulica, u budućnosti imat ćemo ovakve projekte, 

trebamo sustav kontrole, kako ćemo biti sigurni da je izvođač 

to napravio. Valjin- nadzorni inženjer je bio, moramo 

nadzornog inženjera angažirati, a kod održavanja moramo mi 

nadzirati. Kupčak- gdje je rađeno asfaltiranje u ulici A. 

Starčevića? Valjin: odvojak koji je poveznica A. Starčevića i 

Lovinačke. Ulice su planirane jedne, a načelnik je kasnije 

odlučio druge staviti, izvješće mi se tu ne poklapa. Načelnik 

je napravio takav ugovor po svojoj želji. Kupčak- je li to 

zakonito? S. Valjin- provjerite. S. Knežević- kad se radi  

cesta, i izvođač ima nadzor i tvrtka za ceste ima nadzor; je 

li za sva ova asfaltiranja taj nadzorni inženjer bio 

građevinske struke? Kako je dozvolio da se ne radi po projektu 

koji je izrađen, nije mi jasno kako je netko iz općine 



dozvolio da se nekvalitetan materijal stavlja ispod tog 

asfalta- frezani materijal nije prikladan, svatko može vidjeti 

da trava raste kroz taj asfalt. Tko je vršio taj dio nadzora,  

volio bi da i netko iz općine vrši taj  nadzor. A. Šulentić: 

mi smo iskoristili nešto što možda nije propisno, ali je bilo 

prikladno, naše učešće je bilo tamponiranje pa se iskoristilo 

ono što je bilo povoljnije i dostupno. Činjenica da je jedan 

dobar dio ulica konačno dobio asfalt, kakav takav. Valjin- ako 

je općina izabrala nadzornog inženjera ne vidim svrhu uzimati 

da nad njim vrši nadzor netko iz općine tko nije tako stručan, 

hoćete reći da treba uzeti dva nadzorna inženjera? Nitko ovdje 

nije za to stručan. Knežević- moli izvješće nadzornog 

inženjera za ceste da se dostavi pisano. Vijećnici s 9 glasova 

ZA, 7 PROTIV- većinom glasova donose 

Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture za 2012. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/10 

S. Valjin objašnjava predloženo Izvješće o realizaciji 

Programa utroška sredstava o prodaje obiteljske kuće ili stana 

u državnom vlasništvu na području Općine Gračac u 2012. godini 

- nismo imali puno prihodovanih sredstava od prodaje kuća i 

stanova, ovo što jesmo radi se o obročnoj isplati po ugovoru, 

po parlamentarnim izborima Ministarstvo je zamrznulo neko 

vrijeme sva raspolaganja. Popravci krovova zgrada- sud i 

tržnica- samo su vatrogasna mjera da prežive do obnove 

krovova, to i jesu namjenska sredstva. Rasprava: nema prijava. 

vijećnici s 9 glasova ZA, 5 PROTIV, 2 uzdržana- većinom 

glasova donose  

 

Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava o prodaje 

obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području 

Općine Gračac u 2012. godini 

 

 koje se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/11 

B. Fumić obrazlaže prijedlog izmjene odluke o mjesnim 

odborima- usklađivanje sa zakonom i pojednostavljenje izbornih 

tijela zbog manjih troškova. Nema prijava za raspravu. 

Vijećnici sa 16 ZA- jednoglasno usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o izmjeni i dopuni  

Odluke o mjesnim odborima i provedbi izbora u mjesnim odborima 

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 



 

Ad/12  

Odluka o komunalnom redu: Načelnica kao predlagatelj- bila je 

i do sada odluka, zastarjela je, zato je predložena nova. Anka 

Šulentić- sve odredbe su uglavnom bile i u prošloj odluci. 

Postojala i do sad, sada je usklađena sa zakonom i konkretnim 

potrebama terena. I. Miletić: koliko Općina ima komunalnih 

redara? Šulentić: jednoga. Miletić: iz Srba? Šulentić: da. 

Miletić: to znači putne troškove iz Srba. Šulentić: da, ima 

pravo kao zaposlenik prema kolektivnom ugovoru.  Vijećnici sa 

16 ZA- jednoglasno usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o komunalnom redu 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/13 

Predsjednica: osobno me raduje donošenje odluke o držanju 

pasa. S. Valjin- „veterinarske usluge“ je naziv konta za ono 

što je plaćano za zbrinjavanje pasa. To je skupo, ljudi 

ostavljaju pse uz put prema Zagrebu, na odlagalištu. Milan 

Rastović: čestita na izboru izabranima; vezano uz problem pasa 

mnogi građani se obraćaju meni, tu su problemi s nezbrinutim 

psima, zakon kaže svi moraju biti čipirani, trošak ide 

vlasniku. Imali smo dogovor s gradom Zadrom i drugim općinama 

za azil, projekt je propao, nećemo ništa rješavati dok god ne 

budemo imali ugovor s ovlaštenom tvrtkom a od Rijeke do 

Dubrovnika je jedna takva tvrtka- u Šibenika. Tri tisuće kuna 

naplate za 1 psa. Ima incijativa jednog čovjeka da pravi azil 

i pomogne. I. Miletić- ja sam žrtva tog pitanja što je 

dozvoljeno u gradu držati, još imam dopis koji sam dobio da 

maknem pse, hajdemo proći gradom vidjeti gdje je tko što 

držao, ja sam maknuo pse u Ličko-senjsku županiju, tamo nikome 

ne smetaju, ali krave i ovce i dalje su u Gračacu. Ne nadajmo 

se puno od azila, nije to tako lako, znam o kome se radi. A. 

Šulentić- odluka o držanju pasa postoji od 2004. g, po njoj je 

postupano u određenim momentima, ne trebaju se svi pitati 

„zašto mene, zašto ja?“, nego jesam li ja to napravio ili ne, 

ljudi uzmu kućne ljubimce pa ih se zasite, a psi su danas 

zaštićeni više nego ljudi. Vijećnik Miletić je točno rekao- to 

je skupo i teško za održavanje. Nije ovdje samo do komunalnog 

redara, on često na dojavu građana ode na teren, a onda ljudi 

dođu u Općinu i žale se pa im se popusti. Moraju postojati 

neki osnovni uvjeti i svi na tome trebamo raditi, na provedbi 

tog reda. Vijećnici sa 14 ZA, 0 PROTIV, 2 uzdržana- većinom 

glasova usvajaju prijedlog te donose 

 

Odluku o držanju pasa i mačaka, 

 načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i 

izgubljenim životinjama 



 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/14 

Prijedlog darivanju zemljišta i izdavanja tabularne isprave za 

zgradu kod tržnice: S. Valjin- država predviđa potpunu 

rekonstrukciju, mora biti čisto vlasništvo, povezano zemljište 

sa stanovima. Miletić: čudan redoslijed- prvo popravljan krov, 

a sada će od temelja. Valjin- popravak krova je bila samo 

vatrogasa mjera da izdrže stanari do prave obnove. Vijećnici 

sa 16 ZA- jednoglasno usvajaju prijedlog te donose  

 

Odluku o darovanju zemljišta i izdavanju tabularne isprave 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/15 

Prijedlog načelnice za donošenje Odluke o imenovanju načelnika 

i stožera zaštite i spašavanja. Načelnica objašnjava da su 

predloženi ljudi uglavnom po funkciji koju obnašaju zapravo i 

morali biti predloženi. Vijećnici sa 16 ZA- jednoglasno 

usvajaju prijedlog te donose  

 

Odluku o imenovanju 

načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/16 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Dva 

prijedloga su dostavljena, jedan načelnice, a jedan skupine 

vijećnika. U oba prijedloga za članove povjerenstva su 

predloženi Ignjac Petrović i Milan Rastović, samo je prijedlog 

načelnice da predsjednik bude Anto Jurić, a prijedlog 

vijećnika je da predsjednik bude Momir Japundžić.  I. Miletić: 

jesu li ti ljudi zaposleni u Općini? Predsjenica- da, to je 

bez dodatnih sredstava. Vijećnici glasuju: prijedlog načelnice 

7 ZA, prijedlog vijećnika 6 ZA, 3 uzdržana. Prijedlog 

načelnice je dobio više glasova te je on usvojen, čime Vijeće 

donosi 

Odluku o imenovanju 

Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/17 

Načelnica objašnjava da je potrebno formirati prijedlog za 

mrtvozornike i dostaviti Županijskoj skupštini Zadarske 

županije da ih imenuje. Sama Zadarska županije je i dostavila 



imena osoba koje se mogu imenovati (dr. Montana, dr. Kožar i 

dr. Kožul.  Vijećnici sa 16 ZA- jednoglasno usvajaju prijedlog 

te donose  

 

Zaključak 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/18   

Prijedlog Odluke o visini naknade za osnivanje služnosti na 

javnim površinama kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu 

Općine Gračac. Objašnjava S. Valjin- da bismo mogli ugovarati 

i naplatiti zasnivanje služnosti, a to uvijek čeka kad imamo 

investitore. Uređuje se visina naknade koju općina tada 

prihoduje, vrši se upis prava služnosti u zemljišne knjige. To 

je novi izvor prihoda Općini gračac. Rasprava: S. Knežević- 

budući da nema točke razno želi samo ispraviti gđu. Valjin,  

neka se zna da je on po zanimanju organizator građenja te ima 

pravo potpisivati građevinski dnevnik, a gđa. Valjin je rekla 

da nije građevinske struke. Vijećnici pristupaju glasovanju o 

predloženoj odluci- sa  16 glasova ZA- jednoglasno donose   

 

Odluku 

o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama 

kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu Općine Gračac 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Kako više nije bilo tema za raspravu, predsjednica zaključuje 

sjednicu u 17, 35 h. 

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                   PREDSJEDNICA: 

Bojana Fumić, mag. iur.          Katarina Pleša Jakovljević     

 

 

 


