
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRAČAC 

Općinsko vijeće 

KLASA: 021-05/14-01/08 

URBROJ: 2198/31-02-14-3 

U Gračacu, 11. prosinca 2014. g. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gračac održane 11. 

prosinca 2014. 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, Robert Juko, 

Viktor Kupčak, Ivica Miletić,  Berislav Crepulja, Stjepan 

Knežević, Ivana Tomić, Nebojša Rađenović, Katarina Pleša 

Jakovljević, Đorđe Terzić, Jasna Končarević Milka Cvjetković, 

Milorad Stanisavljević, Tomo Delač, Mirko Pezer.  

Nenazočne su: Tanja Jović i Tanja Rastović.  

Utvrđeno je da je nazočno 15 od 17 vijećnika te da postoji 

kvorum za pravovaljano održavanje sjednice. 

Ostali nazočni: Nataša Turbić, općinska načelnica sa 

zamjenicima Antom Jurićem i Milanom Tankosićem, pročelnica JUO 

Anka Šulentić te službenice Nikolina Benić, Svjetlana Valjin i 

Bojana Fumić, Marina Marković- direktorica „Gračac čistoća“ 

doo i Marko Gale, direktor „Gračac vodovod i odvodnja“ doo.  

U 17, 10 predsjednik Šišić otvara aktualni sat. Javljaju se 

vijećnici Tomo Delač i Nebojša Rađenović. 

Delač: zadnja dva mjeseca stvorila se velika pobuna oko 

zapošljavanja vozača u našem sanitetu, da li ste načelnice 

pokušali doći do te ustanove i što ste poduzeli da posao 

dobiju ljudi koji žive na području općine Gračac, koji ovdje 

plaćaju porez, nažalost čujem da je primljen čovjek koji nije 

s područja naše općine? Drugo je pitanje zašto mi se ne da 

uvid u financijsko stanje, da li je općina već neko vrijeme u 

blokadi i na koji način ste način potrošli novce jer ste znali 

za blokadu? 

Nebojša Rađenović— gdje je projektna dokumentacija za  

infrastukturu koja je ostala od bivše vlasti, npr. ceste, 

rasvjeta, vodovod? 

Načelnica odgovara vijećniku Delaču- za natječaj u Domu 

zdravlja Zadarske županije saznala sam preko Zavoda za 

zapošljavanje, kao i svi, nekoliko ljudi mi se obraćalo da im 

pomognem, utjecaj na zapošljavanje u toj ustanovi načelnik 



sigurno nema, s ravnateljicom nisam kontaktirala jer to je 

njihova nadležnost, nikako moja, ono  što sam saznala je da 

hrvatski branitelji imaju prednost i saznala sam ishod kad je 

Dom obavijestio kandidate tko je primljen, tada sam i ja 

saznala. Znam da je javilo puno ljudi iz Gračaca i bilo mi je 

logično da će od toliko prijavljenih primiti nekoga iz 

Gračaca, g. Križić je došao i obavijestio me da je primljen 

čovjek iz Lovinca. Što se tiče uvida u financije, dobili ste 

termin koji ste propustili, nismo u ovo vrijeme izvještaja, 

reblansa i pripreme proračuna mogli samo Vama nekoliko dana 

ustupiti računovodstvo, kažete kako ste bili na krim policiji, 

neka ste. Vijećnik Delač upada u riječ načelnici, za što ga 

predsjednik opominje. Načelnica- financijsko izvješće za 1-6. 

mjesec ste imali zadnji put, tako ćete dobiti i za cijelu 

godinu. Što se tiče blokade, zahvaljujem na tom pitanju, 

blokada je nastupila prije dva dana, rješenje smo dobili u 

petak pred kraj radnog vremena. Žao mi je da niste spomenuli 

zbog čega je ta blokada. Delač- iznesite slobodno zbog čega 

je. Načelnica- dosta kolega je već upućeno, niste njihov 

glasnogovornik. Blokada je nastupila vezano uz studiju 

naručenu od strane bivšeg načelnika Bolte po ugovoru s HEP 

ESCO, tvrtkom kćeri HEP-a, oko 240 tisuća kuna je studija 

vezana uz uštede električne energije na vodocrpilištu u 

Štikadi, račun se nije platio. I g. Đekić je istraživao o čemu 

se radi, Općina je tužena, sud je donio odluku, presuda je iz 

2011. godine, svake godine HEP ESCO je slao opomenu. Dug nije 

plaćen, iz tog razloga nama je došlo do blokade računa, osim 

glavnice tu su oko 19 troškovi postupka, plus zatezne kamate, 

troškovi ovrhe, bit će preko 400 tisuća kuna. Delač- dopuna na 

prethodno, ja sam porezni obveznik 30 godina i znam da su 

knjige koje složi knjigovođa jedno, a papiri su drugo, kad uđe 

inspekcija pregleda svaki papir. Ja želim kao taj inspektor za 

svaku udrugu da vidim kako se novac trošio, načelnice nikad ne 

bi sjedila tu da mene nije, želim imati uvid u financije 

općine. Što se tiče ovrhe, bivši načelnik je pokrenuo istragu, 

podnio kaznenu prijavu i bilo je mogućnosti za protutužbu, ja 

sam dobro upoznat s time. I dalje tražim uvid u sve i jedan 

dokument. Što se tiče toga da niste bili u Domu zdravlja, da 

ste imali mozak bili bi pokušali, kao što sam Vas sreo u 

subotu u Korenici tako ste mogli otići i u Zadar. Predsjednik- 

ako revizija i krim policija radi svoj posao, oni su verzirani 

i plaćeni za svoj posao, npr. iako sam i ja  pravnik ja nemam  

mogućnosti npr. Bojanu kontrolirati do detalja. Što se tiče 

toga da li je načelnica kontaktirala ili ne nekoga u Domu 

zdravlja, pa jasno da nitko nije sretan da mu netko sastrane 

dođe raditi, apsurdno je bilo i sumnjati u to da neće netko iz 

Gračaca dobiti posao. Načelnica- odgovor vijećiku Rađenoviću- 

ukoliko ste bili pristutni tu duhom, projekti za ceste koji su 

bili za bivše vlasti su 2013 i 2014. završeni, ima još 

projektne dokumentacije koju smo predali na natječaj 

Ministarstva regionalnog razvoja, dobili smo projekt za vrtić, 



čekamo daljnje natječaje. A takvi projekti nisu više adekvatni 

za natječaje EU jer se traži puno više dokumentacije. Ti 

projekti će se morati raditi novi. Što se tiče vodovoda, niste 

imali dokumentacije za vodovode. Rađenović- a Brotnja? 

Načelnica- VGO Rijeka nas je zvao jer je dosta toga pokradeno 

za Brotnji, bivše Komunalno dosta toga nije završilo što je 

trebalo, a otišlo je u stečaj. S. Valjin: izabran je 

natječajem  ponuditelj za dio radova, tad je već komunalno 

bilo na počektu stečaja, bilo je dugova izvođaču, ne znam je 

li se naplatio iz stečajne mase, prekinuli su radove kad su 

vidjeli da se radovi ne plaćaju. Kad je Komunalno postalo 

dužno Hrvatskim vodama to je za sredstva od naknade za 

uređenje voda komplenzirao bivši direktor s Hrvatskim vodama 

sa sredstvima koja su bila za projekt. Načelnica- postoji 

idejni projekt za odvodnju, ali lokacijska dozvola je istekla, 

da bi bili uvršteni na indikativnu listu tek za 4-5 godina 

možemo povući sredstva. Uludo je stavljati u proračun sada 

nešto što još nekoliko godina nećemo moći prijaviti. 

Predsjednik Šišić- u zadnjih 7 godina od kapitalnih projekata 

samo je jedan projekt realziran s lokacijskom dozvolom- a to 

je sanacija odlagališta Stražbenica, za odvodnje Gračac i Srb 

je istekao rok, više ne vrijede, kao ni priče o projektima u 

smislu direktne gradnje, bez dozvola, pogodbom bez 

dokumentacijske podloge. Žao mi je da je opet netko nekome 

ukrao Božić, svaki dan dolaze ovrhe, nameti, tko je mogao 

računati da će se pred sam Božić pojaviti ovrha od gotovo 500 

tisuća kuna i tko zna što se se još javiti, imamo jedno 

uništeno poduzeće, digli smo na noge dva nova poduzeća. Delač- 

Nikoli Bolti drugi dan kad je postao načelnik donijela je 

djelatnica na stol dug od 200 tisuća kuna. Predsjednik Šišić- 

kada je g. Pupovac ovdje s g. Boltom preuzimao Općinu 2005. 

godine bilo je 390 tisuća kuna na računu, g. Pupovac je 

svjedok. U 17, 30 završen je aktualni sat. 

 

Predsjednik je predložio dnevni red u pozivu za sjednicu:  

 

DNEVNI RED: 

1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2014. 
godinu i Projekcije za 2015- 2016. 

2. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Gračac za 2014. g. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2014. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2014. godinu 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2014. godini 



6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 

potreba u kulturi i religiji za 2014. g 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa 
Općine Gračac za 2014. g. 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2014. godinu 

9. Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu i 

Projekcija 2016-2017. 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 
2015. g. 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Gračac za 2015. godinu 

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu 

13. Prijedlog Programa utroška sredstava o prodaje obiteljske 
kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine 

Gračac u 2015. godini 

14. Prijedlog Socijalnog programa Općine Gračac za 2015. g. 
15. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2015. g. 
16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 

2015. godinu 

17. Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 
2015. godinu 

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste 

grupe birača iz Proračuna Općine Gračac u 2015. godini 

19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. 

godinu 

20. Program utroška šumskog doprinosa za 2015. godinu 
21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja 

ostavke potpredsjednika Općinskog vijeća  

 

Stavlja na raspravu predloženi dnevni red.  Tomo Delač- prošao 

je Županijski prostorni plan, kada smo mi o njemu na vijeću 

raspravljali, pita me g. Župarić što je s njegovim projektom. 

Neka to uđe u dopunu, ima kod Bojane. B. Fumić- ako je g. 

Župarić predlagao neke izmjene plana, to je dostavljeno kod 

izrađivača plana. Delač: neka onda bude na dnevnom redu 

izvještaj do kuda je došao dio priče s projektom g. Pere 

Župarića. Predsjednik- nemate konkretan prijedlog, ovo je za 

aktualni sat. Predsjednik daje na usvajanje predloženi dnevni 

red, kojega vijećnici usvajaju većinom od 14 ZA, 1 uzdržan (od 

ukupno 15 nazočih vijećnika) te glasi:  

 

DNEVNI RED: 

1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2014. 
godinu i Projekcije za 2015- 2016. 



2. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna 
Općine Gračac za 2014. g. 

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2014. godinu 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja 
objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2014. godinu 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška 

sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom 

vlasništvu na području Općine Gračac u 2014. godini 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih 

potreba u kulturi i religiji za 2014. g 

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa 
Općine Gračac za 2014. g. 

8. Prijedlog Izmjena i dopuna programa utroška sredstava 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u 

prostoru za 2014. godinu 

9. Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu i 

Projekcija 2016-2017. 

10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 
2015. g. 

11. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture 

Općine Gračac za 2015. godinu 

12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture Općine Gračac za 2015. godinu 

13. Prijedlog Programa utroška sredstava o prodaje obiteljske 
kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine 

Gračac u 2015. godini 

14. Prijedlog Socijalnog programa Općine Gračac za 2015. g. 
15. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2015. g. 
16. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 

2015. godinu 

17. Program javnih potreba u školstvu i predškolskom odgoju za 
2015. godinu 

18. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim 

strankama i članovima Općinskog vijeća izabranim s liste 

grupe birača iz Proračuna Općine Gračac u 2015. godini 

19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za 

zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. 

godinu 

20. Program utroška šumskog doprinosa za 2015. godinu 
21. Prijedlog Odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja 

ostavke potpredsjednika Općinskog vijeća  

 

Prije prelaska na 1. točku dnevnog reda, predsjednik poziva 

vijećnike da se izjasne o eventualnim primjedbama na zapisnik 

s 12. sjednice. Primjedbi nema, stoga se zapisnik smatra  

jednoglasno usvojenim. 

 

Ad/1 



Izmjene i dopune Proračuna za 2014. godinu- predlagatelj je 

načelnica. Načelnica- ovo je 2. rebalans ove godine, ovaj je 

pripremljen radi nekoliko bitnih stavki koje su utjecale na 

njega, povećanje prihoda od poreza i tekuće pomoći, kapitalne 

pomoći, naplata komunalne naknade, legalizacija, povrat 

sredstava za siranu 340 tisuća kuna, a kada smo ga izradili 

došla nam je i ova ovrha, HEP ESCO, novi šok i namet Općini 

Gračac, u zadnja dva mjeseca 800 tisuća kuna, svima na 

razmišljanje kako se Općina Gračac nosi s time. Svi naši  

djelatnici i tvrtke osjetit će štetu. Vratili smo dvije rate 

za siranu, treća rata zatečena je ovom ovrhom, pretpostavljamo 

da se dva mjeseca nećemo izvući iz ove blokade. Kapitalne 

potpore smo povukli iz Fonda za zaštitu okoliša- vozilo, 

kante, bila je veća i naplata komunalne naknade. Rashodovna 

strana se, naravno, isto morala promijeniti npr. povrat 340 

tisuća kuna za siranu. Nikolina Benić- projekcije se same nisu 

mijenjale, ali su inače dio proračuna. Delač: budući da se 

dogodila ta nesretna blokada zašto se nije u zadnjim sekundama 

mogao prezentirati neki drukčiji rebalans, imam osjećaj da ja 

nisam pitao za tu blokadu da bi se preko toga prešlo, imali 

ste 48 sati da dopunite ovaj dio u rebalansu, trebalo je 

vijećnike obavijestiti pismenim putem. Načelnica- mi još ne 

znamo konačan iznos zbog kamata, ovisi o naplati, FINA  

izračunava kamate, budući da nismo imali cjelokupan iznos 

odmah na računu, oni nama skidaju svaki dan i tek kad se oni 

namire mi ćemo imati točan iznos, mi smo mogli staviti npr. 

500 tisuća kuna, to nije posao od 2 dana, a niste Vi ti koji 

ste rekli za blokadu,  ovi ljudi već znaju, nisu oni to od vas 

saznali, neka ste Vi pitali, Vi glasno pričate pa mislite da 

ćemo Vas bolje shvatiti. N. Benić- glavnica se vodi kao obveza 

u našim knjigama, sudski troškovi i kamate se računaju do 

posljednjeg dana naplate, a to je dok zadnji novci ne budu 

skinuti s računa, naplata je slaba. Zapravo smo tek danas od  

banke dobili obavijest da smo blokirani, a blokirani smo od 

utorka. Delač- kao obrtnik bio sam ovršen i odmah sam tražio 

od banke i FINE podatke, slažem se da se ne zna do detalja, 

bilo je šanse, mi kao vijećnici imamo pravo. Ja da nisam 

slučajno dobio tu informaciju ne bi je imao, to što Vaši 

koalicijski partneri znaju je drugo, kolega Nebojša nije znao, 

za svaku ovakvu promjenu molim pismeno vijećnike da se 

obavijesti. Predsjednik zaključuje raspravu. Vijećnici glasuju 

te s 12 ZA, 3 PROTIV (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- 

većinom glasova donose  

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gračac za 2014. godinu 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

 

  

Ad/2 



Izmjena Odluke o izvršenju proračuna za 2014.g. Načelnica kao 

predlagatelj: samo je izmjena ukupnog iznosa prema rebalansu.  

Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 1 PROTIV, 1 UZDRŽAN (od ukupno 

15 nazočnih vijećnika)- većinom glasova donose  

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama 

Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2014. godinu 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

Ad/3 

Izmjene programa gradnje za 2014. godinu- načelnica je 

predlagatelj. Objašnjava Svjetlana Valjin- ono što ide u 

gradnju u skladu s proračunom, na isti način se raspoređuje u 

programu gradnje samo detaljnije. Neki projekti već su 

završeni, a za neke je ostavljeno do kraja godine, moguće da 

će biti. Ovo nije izvješće, mi utvrđujemo da se uz rebalans 

mijenja i program. Delač: koje su se točno promjene dogodile. 

S. Valjin- mijenja se npr. Kozarčeva ulica u odnosu na prije. 

Rasprava je zaključena. Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 3 

UZDRŽANA (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- većinom glasova 

donose  

 

Izmjene i dopune 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine 

Gračac za 2014. godinu 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

Ad/4 

Izmjene programa održavanja kom. infrastrukture 2014. 

Načelnica predlaže, objašnjava S. Valjin: sukladno rebalansu,  

mijenjaju se pojedini iznosi ovisno o potrebama i mogućnosti. 

Nema prijava za raspravu. Vijećnic glasuju te s 14 ZA, 1 

PROTIV (od ukupno 15 nazočnih vijećnika) većinom glasova 

donose  

 

Izmjene i dopune 
Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

 za 2014. godinu 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

Ad/5 

Izmjena programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova 

za 2014. g. Načelnica kao predlagatelj objašnjava, kompletno 

se promijenilo, prodan je samo jedan stan. Rasprave nema. 

Vijećnici s 15 ZA (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- 

jednoglasno donose 



 

IZMJENE I DOPUNE 

P R O G R A M A 

utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 

državnom vlasništvu 

na području Općine Gračac u 2014. godini 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

Ad/6 

Izmjena programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. 

g. Načelnica je predlagatelj. Anka Šulentić objašnjava 

umanjenje za 4000 kuna. Povećalo se kod Knjižnice i čitaonice 

za publikacije, smanjeno udrugama, s tim da je Udruzi Lička 

oazi povećano da podmire dugove za javne radove, HZZ je nešto 

promijenio pa su ime nedostajala sredstva. Delač: lijepo da se 

širi knjižnica, bacio bi malo oko na udruge, na koji način mi 

možemo dobiti podatke o trošenju novca udruga npr. ostalim 

udrugama po zahtjevima, to je ono moje bolno pitanje, zato 

hoću svaki izvadak iz FINE, tko je potrošio za manifestacije, 

obilježavanje blagdana 20 tisuća kuna? Ja sam to uvijek dobio 

u svojoj bivšoj općini. B. Fumić- radi čestih usporedbi s 

Vašom bivšom općinom Perušić, želim one koji nisu pročitali 

upoznati s najnovijim rezultatim istraživanja transparentnosti 

rada jedinica lokalne i područne samouprave provedenog od 

strane GONG-a i Udruge gradova „Lotus 2014“ – Općina Gračac je 

napredovala, od oko 570 jedinica u RH na 106. mjestu je od 

svih, a među prvih 40 od preko 400 općina. Svrstani smo u 20% 

transparentnih, ima samo 5% izrazito transparentnih, gotovo 

polovina je netransparentna, a ostali su ocijenjeni kao 

izrazito netransparentni. I navedena općina i mnoge susjedne 

općine s kojima nas se uspoređuje su u kategorijama 

netransparentnih i izrazito netransparentnih. Načelnica- u 

Zadarskoj županiji smo među prvih 5. Načelnica- uvid možemo za 

novac koji je općina dala, mi ne tražimo njihovo ukupno 

poslovanje i izvještaje za sredstva od drugih donatora. Što se 

tiče Udruge Lička oaza- predsjednica Olivera Ciganović molila 

me za sredstva zbog promjena uvjeta javnih radova. Delač- ne 

zanima me drugo, zanima me novac. Načelnica- ovo su sredstva 

koja se predviđaju, prema zahtjevima i mogućnostima se onda to 

realizira. Vi kažete da se peru novci- za sajam smo imali 

tiskanje plakata, uostalom, ovaj iznos nije izvješće  

realizacije, kad bude izvješće onda ćete vidjeti u što se 

potrošilo. Ivana Tomić replicira vijećniku- sredstva koja bilo 

koja udruga dobije od općine, općina ima pravo kontrolirati i 

udruga je dužna dostaviti izvješće, udruge su dužne na FINU i 

poreznu dostaviti izvješća, ali pravo na uvid u njih imaju 

samo članovi udruge. Delač- kao nezavisnog vijećnika Bojana  

me više puta opominjala na obaveze financijskih izvještaja, 

ako ja podliježem tome onda podliježu i udruge, ako se mene 

kao nezavisnog vijećnika kontrolira DIP i revizija. Vijećnici 



glasuju o prijedlogu. S 13 ZA, 2 uzdržana (od 15 ukupno 

nazočnih vijećnika)- većinom glasova donose 

 

Izmjene i dopune 

PROGRAMA 

javnih potreba u kulturi i religiji za 2014. godinu 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

Ad/7 

Izmjene Socijalog programa za 2014. g, načelnica predlagatelj- 

Anka Šulentić objašnjava: izmjene su kod sredstava za ogrjev, 

tisuću kuna bila je greška kod prijevoza starijih osoba, 

subvencija troškova stanovanja nije više isto prikazana jer se 

ne daju novci, već se korisnici oslobađaju plaćanja. Delač: ja 

tučem po Kosiću i Đekiću, a koga mi ovdje financiramo za 

prijevoz. Načelnica: to je bila već ugovorena javna nabava s 

2013. na 2014. s g. Kosićem od veljače 2013. do veljače 2014. 

koju smo morali predvidjeti. To se već objasnilo. Vijećnici s 

15 ZA (od ukupno 15 nazočnih vijećnika)- jednoglasno donose 

 

Izmjene i dopune 

Socijalnog programa Općine Gračac 

za 2014. godinu 

 

 koje se prilažu i sastavni su dio ovog zapisnika. 

  

Ad/8 

Izmjene programa utroška sredstava od naknade za nezakonito 

izgrađene zgrade u 2014. Načelnica je predlagatelj, objašnjava 

Svjetlana Valjin- moramo voditi računa o prostorno planskoj 

dokumentaciji. Javila se potreba za financiranjem prostornih 

planova, moramo predvidjeti sredstva za tu dokumentaciju, 

usvojena je izmjena Prostornog plana Zadarske županije s 

kojima se moramo uskladiti. Kao izvor naknada za legalizaciju 

se po zakonu mora prioretno koristiti za prostorno planiranje. 

Delač- zanima me budući da sam i sam učesnik plaćanja 50% te 

naknade, ne sjećam se da smo mi imali raspravu o tome u mojoj 

bivšoj općini, ima li šanse u vezi te industrijske zone da se 

pokrene? Rasprava je završena, vijećnici glasuju te s 11 ZA, 3 

uzdržana (od trenutno nazočnih 14 vijećnika, jer vijećnik 

Mirko Pezer je trenutno izašao iz vijećnice)- većinom glasova 

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/9 



Prijedlog Proračuna Općine Gračac za 2015. i projekcije do 

2017. g. Načelnica kao predlagatelj obrazlaže prijedlog 

proračuna: odlučit ćete o budućnosti, (vijećnik Pezer se 

vratio u vijećnicu), samo bojim se da neće biti još nekih 

neugodnih iznenađenja zbog ranijeg nemara. Ono što moramo 

obrazložiti je velika potpora države od oko 2 milijuna i  300  

tisuća kuna, dok smo radili na ovom prijedlogu kada je 

izglasan državni proračun došli smo oko 5 sati popodne do 

spoznaje da to nije samo tekuća pomoć općini za projekte, 

materijalne troškove nego da će oko 1.600.000,00 biti povrat 

poreza građanima, ne samo kod nas nego i kod drugih. Također,  

zbog izmjena poreznog zakona svoje prihode od poreza moramo 

planirati u manjem iznosu zbog olakšica građanima, ali i zbog 

nove podjele sa županijom gdje sada manje dobivamo. Malo više 

smo sada informirani o natječajima i od države i od fondova. 

Budući da smo se i sami opekli na dosadašnjim projektima, 

idemo s projektima tamo gdje imamo na raspolaganju adekvatne 

osobe i konzultante, s projektima male komunale 

infrastrukture. Ne znam da li smo kapacitirani za raspolaganje 

velikim sredstvima. Ovo je proračun koji smo nastojali učiniti 

transparetnim, kao što je već danas navedeno da smo 

transparetni, svi koji su htjeli dali su svoj doprinos ovom 

proračunu imali su priliku. Rasprava: Nebojša Rađenović, Tomo 

Delač. Rađenović: ove nerazvrstane ceste, da li se zna koje će 

se raditi, i zanima me koliko vodocrpilište u Gračacu i u Srbu 

troše za električnu energiju? Delač: pomoći 9 milijuna kuna su 

prenapuhane, što ste stavili za turističku zajednicu i za 

turizam, poljoprivredu ste zanemarili, došli smo do zaključka 

da je ovo obično napuhavanje, žalosno što nam se događa, da 

nam je općina u blokadi, Đekić nikad nije bio, zašto niste 

bili u Zagrebu da nam se pomogne, napisat ću mladima neka 

bježe u Njemačku po ovom proračunu. Delač- odakle ste napuhali 

sve te milijune? Subvencije trgovačkim društvima- taj novac 

koji dajemo- kako troše, jesu li samo figure, papagaji? 

Načelnica daje odgovor vijećniku Rađenoviću- nerazvrstane 

ceste se ovaj put ne financiraju iz središnje države već iz 

mjere 7.4 iz europskih fondova, ako budemo mogli uskladiti 

projekte, žele s sve s riješenim vlasništvom, prvo ćemo morati 

vidjeti što se traži, moramo ceste koje kanimo kandidirati s 

izrađenom geodetskom podlogom uknjižiti u vlasništvo, tada 

ćemo vidjeti koje ceste odgovaraju tim uvjetima da bismo ih 

mogli kandidirati. Što se tiče vodocrpilišta Gračac i Srb- 

javna nabava se planira bez obzira da li se ona potrošila u 

cijelom iznosu ili ne, mora biti kompletna u proračunu, ne 

možete za pola godine staviti. Koliko troše mjesečno ne znam 

točno jer nam to sada dolazi zajedno, sve ono što mi plaćamo, 

Gračac sigurno više troši. Odogovor vijećniku Delaču na 9 

milijuna kuna, isto ste i lani pitali, ovo na drugoj stranici 

su kompletni prihodi i rashodi svih prororačunskih korisnika. 

Nikolina Benić- pomoći iz inozemstva, to je propisani naziv 

zakonom i pravilnikom o računskom planu. Načelnica- vijećniče 



Delač, uvijek pitate isto. Delač: ponovno stavljamo nogometni 

klub, a ljudi nemaju ceste. Svi načelnici su smanjili plaće. 

Vi tu sjedite i šutite. Izriče psovke zbog kojih ga 

predsjednik opominje. Više nije bilo prijava za raspravu. 

Vijećnici glasuju o prijedlogu te s 12 ZA (Tadija Šišić, 

Robert Juko, Viktor Kupčak, Ivica Miletić,  Berislav Crepulja, 

Stjepan Knežević, Ivana Tomić, Katarina Pleša Jakovljević, 

Đorđe Terzić, Milka Cvjetković, Milorad Stanisavljević, Mirko 

Pezer, 2 PROTIV (Tomo Delač, Nebojša Rađenović), 1 uzdržana 

(Jasna Končarević) većinom glasova (ukupno je nazočnih 15 

vijećnika) donose  

 

Proračun Općine Gračac za 2015. godinu 

i 

Projekcije Proračuna Općine Gračac za razdoblje od 2015- 2017. 

godine 

 

 koji se prilažu i sastavni su dijelovi ovog zapisnika. 

 

U 18, 32 sjednicu napuštaju vijećnici Tomo Delač i Nebojša 

Rađenović. Ostalo je 13 od 17 vijećnika. 

 

Ad/10 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gračac za 2015. godinu- 

načelnica kao predlagatelj objašnjava- određene stavke 

uvrštene, ukupan iznos rashoda, provedbene odredbe. Rasprava: 

Robert Juko- žao mi je što je kolega Delač otišao, molim 

predsjednika da vodi računa o tome da ne bude vulgarizama, s 

čim se slažu i ostali nazočni. Vijećnici glasuju te s 12 ZA, 1 

uzdržan- većinom glasova (od ukupno nazočnih 13 vijećnika) 

donose 

 

O D L U K U 

o izvršavanju Proračuna Općine Gračac za 2015. godinu 

  

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/11 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015- načelnica 

objašnjava- psi lutalice, negdje pojačano održavanje, sve 

ostalo kao i prije. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 13 

glasova ZA- jednoglasno (ukupno je nazočno 13 vijećnika), 

donose 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/12 



Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

Općine Gračac za 2015. godinu, predlagatelj načelnica: ceste, 

voda, javna odvodnja, projektna dokumentacija, groblja, 

javljat ćemo se na natječaje, rasvjeta u parkovima Gračac i 

Srb, poporavci nogostupa u oba naselja. Od koncesionara za 

javnu rasvjetu dobili smo pismo da rasvjeta treba hitnu 

sanaciju, i Gračac i Srb, a posebno Srb. Moramo napraviti 

strateški plan da bismo mogli povući sredstva iz EU. Prijava 

za raspravu nema, vijećnici s 12 ZA, 1 uzdržan (ukupno 13 

nazočnih vijećnika)- većinom glasova donose 

 

Program gradnje objekata i uređaja  

komunalne infrastrukture Općine Gračac 

za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/13 

Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje kuća i 

stanova, načelnica kao predlagatelj objašnjava, prijava za 

raspravu nema, vijećnici s 12 ZA (od 12 nazočnih, Stjepan 

Knežević trenutno nije u vijećnici)- jednoglasno donose 

 

P R O G R A M 

utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u 

državnom vlasništvu 

na području Općine Gračac u 2015. godini 

  

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/14 

Socijalni program za 2015.g- načelnica kao predlagatelj 

objašnjava. Vijećnik Stjepan Knežević se vratio. Načelnica: 

predviđena su sredstva za udruge za programe javnih radova, 

uvjeti i kriteriji su se promijenili, odlučili smo kao općina 

ukoliko možemo doprinijeti tome da im pomognemo s minimalnim 

sredstvima. Tu su i pomoći građanima. Stjepan Knežević- za 

novorođenčad ste malo predvidjeli, treba poticati. Načelnica:  

ove godine je sve utrošeno. Vijećnici s 13 ZA (od 13 

nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Socijalni program Općine Gračac za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

 

 

Ad/15 

Program javnih potreba u športu za 2015. g. Načelnica kao 

predlagatelj- skoro 60% smanjena su davanja nogmetnom klubu, 

veterani su se sami više angažirali, a povećali broj djece sa 



60-ak na 100, oni se sami financiraju iz naplate članarina, 

ovo je čisto održavanje, a sve ostalo oni rade sami, bilo bi 

šteta s obzirom na do sad uloženo da ih se napusti. Taekwondo 

je tražio više, financira ga i Udbina jer ima puno korisnika i 

od tamo, moramo podijeliti i troškove; Marijan Matijević 

uvijek je tu za turnire i za nešto organizirati, ovo po 

zahtjevima ostalima je ako se još netko pojavi. Stjepan 

Knežević: pošto sam uvijek bio protiv trošenja abnormalnih 

sredstava u nogometnom klubu moram ih sada pohvaliti jer s 

puno manje sredstava dobro funkcioniraju, vidi se da rade. 

Đorđe Terzić- ona zgrada tamo kod igrališta gdje je mehaničar  

Zdenko srušit će se. Načelnica- vlasništvo je 1. Maja u 

likvidaciji. Predsjednik- ruševnih zgrada ima puno, trebali bi 

i o tome jednom porazgovarati. Vijećnici s 13 ZA (od 13 

nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Program javnih potreba u športu za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/16 

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2015. g. 

Načelnica kao predlagatelj objašnjava- tu je Knjižnica i 

čitaonica, samo 3 udruge predale su program i uvrštene su, sad 

smo i ispunili ono što se prije i najavljivalo, udruge se mora 

naučiti da predaju zahtjeva i kažu što planiraju raditi. 

Ostavili smo 20 tisuća za ostale udruge koje su predale 

program, no nisu isključivo kultura (npr. branitelji, 

antifašisti). Tu su i donacije vjerskim zajednicama. Prijava 

za raspravu nema. Vijećnici s 13 ZA (od 13 nazočnih)- 

jednoglasno donose 

 

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/17 

Program javnih potreba u predškolstvu- načelnica kao 

predlatelj objašnjava, to je novi program, tu su vrtić i 

predškola, sanacija kuhinje vrtića. Prijava za raspravu nema. 

Vijećnici s 13 ZA (od 13 nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 

 za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/18 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka u 2015. godini. Načelnica kao predlagatelj 



objašnjava, to je zakonom određeno. Prijava za raspravu nema. 

Vijećnici s 13 ZA (od 13 nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Odluku o raspoređivanju sredstava političkim strankama i 

članovima Općinskog vijeća izabranim s liste grupe birača iz 

Proračuna Općine Gračac u 2015. godini 

 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/19 

Prijedlog programa utroška sredstava od nezakonito izgrađevnih 

zgrada za 2015.g. Načelnica kao predlagatelj objašnjava: to su 

sredstva od legalizacije, strogo namjenska, za prostorno 

plansku dokumentaciju. Prijava za raspravu nema. Vijećnici s 

13 ZA (od 13 nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/20 

Program utroška šumskog doprinosa 2015. g. Načelnica kao 

predlagatelj- radi se o šumskom doprinosu, sada smo izradili i 

program, da bude još transparentnije. Ima zakonom određena 

namjena, tako smo programom i planirali. Prijava za raspravu 

nema. Vijećnici s 13 ZA (od 13 nazočnih)- jednoglasno donose 

 

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 

 za 2015. godinu 

 

 koji se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Ad/21 

Predsjednik Šišić objašnjava da je donošenje odluke o 

utvrđivanju činjenice podnošenja njegove ostavke na dužnost 

potpredsjednika samo deklaratorne naravi, zapravo se to 

dogodilo i samim njegovim izborom za predsjednika. Tu se nema 

što raspravljati. Vijećnici s 13 ZA (od 13 nazočnih)- 

jednoglasno donose 

 

Odluku o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke 

potpredsjednika Općinskog vijeća 

 koja se prilaže i sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Predsjednik zaključuje sjednicu u 19, 01 h te ujedno 

zahvaljuje vijećnicima na pokazanoj mudrosti. 

 

ZAPISNIK SASTAVILA:                     PREDSJEDNIK: 

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


