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ZAPISNIK 

         od 18. srpnja 2013. godine 

  

sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-4 od 11. srpnja 

2013. godine. 

 Prisutni: Ivica Gabaj – predsjednik, Marijan Baranašić, Ivana Halapija, Dijana Hunjadi,  

                         Snježana Kuzmić, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec i  

                          Ivan Šivak - članovi. 

 Ne prisustvuju: Ivica Baranašić i Ivica Rašanec - član – nije opravdao nedolazak. 

 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 

                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad  

              Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko- 

                                              računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad,                                                 

 Zapisničar: Melita Rašanec, referent za financijsko- računovodstvene poslove u  

                              Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za opće, pravne i financijsko- 

                              računovodstvene poslove. 

 Početak rada: 19.10 sati. 

 

 Predsjednik pozdravlja sve prisutne te poziva Melitu Rašanec da izvrši prozivku. Nakon izvršene 

prozivke konstatira da je prisutno 9 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog vijeća može 

održati. 

 Nakon toga predsjednik pojašnjava da zapisnik sa prethodne sjednice nije izrađen, te će se dati na 

uvid na sljedećoj sjednici.  

 Nakon toga predsjednik predlaže sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Izvješće općinskog načelnika o aktivnostima provedenim od 10. lipnja 2013. godine, 

 2. Aktualni sat, 

 3. Prezentacija problematike Dječjeg vrtića Dabrić, rasprava i donošenje zaključka o  

             daljnjem postupanju, 

 4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za čamce na Šoderici, 

 5. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za rušenje drveća (stabala) na Šoderici, 

 6. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne  

              građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Legrad, 

  7. Izvješće o komunalnim radovima na području Općine Legrad, 

 8. Pitanja i prijedlozi.  

 

 Predsjednik poziva članove Općinskog vijeća da iznesu prijedloge za izmjenu ili dopunu dnevnog 

reda, a s obzirom da nije bilo prijedloga, daje na glasovanje predloženi dnevni red. 

 Nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen (sa 9 glasova 

„ZA“).  
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Točka 1. 

 

  Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – Izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 10.06. 

do 30.06.2013. godine, te poziva načelnika da podnese Izvješće.  

 Načelnik pojašnjava da je Izvješće o radu za razdoblje od 10.06. do 30.06.2013. godine 

dostavljeno sa materijalima za sjednicu, a može se smatrati polugodišnjim izvješće koje je obvezno na 

podnošenje Općinskom vijeću. Nakon toga čita i pojašnjava dostavljeno Izvješće i konstatira da se o 

većini aktivnosti već obavijestilo Općinsko vijeće na prošloj sjednici. Nadalje pojašnjava koje su se 

aktivnosti obavljale od 1.7. do ove sjednice Općinskog vijeća i navodi: održana je Skupština Glasa 

Podravine na kojoj je prisustvovala zamjenica (uz Punomoć načelnika), koja konstatira da se na 

Skupštini raspravljalo o financijskim izvješćima, o potraživanjima i obvezama, te odlučilo da se 

dividenda ne isplaćuje dioničarima, već da se njome poveća temeljni kapital. 

 Načelni pojašnjava da je od 7.7. uvedena Knjiga izlazaka s posla u koju on upisuje sve sastanke na 

koje ide i druge izlaske s posla. 

 Predsjednik konstatira da je zadovoljan takvim odgovornim postupanjem načelnika, te da se tada 

nakon te evidencije može od načelnika zatražiti i pojašnjenje o aktivnostima i pokrenutim pitanjima. 

 Nadalje, načelnik pojašnjava: 

 a) da je održao sastanak sa odvjetnikom gosp. Habrke koji ga je izvjestio da oni moraju pokrenuti 

tužbu, zbog mogućeg nastupanja zastare, za priznavanje prava vlasništva nekretnine kupljene od Općine 

već prije gotovo 3 godine, a koja još uvijek nije prenesena u vlasništvo kupca. Tužbu neće dalje inicirati, 

ali se to pitanje mora riješiti u što kraćem roku, što on i ima namjeru, ali nakon godišnjih odmora.     

 b) da je održana Skupština LAG-a Mura Drava gdje je prezentaciju napravila jedna slovenska 

grupa;  

 c) 3.7. je bio u „Coart-u“ na prezentaciji izrade Izvedbenog projekta za ulice u Legradu koji je u 

tijeku, projektom je obuhvaćeno oko 2 km ulica; cijena izrade Izvedbenog projekta je 93.600,00 kn. 

Ujedno napominje da smo preko „Coart-a“ pokrenuli legalizaciju svih „društvenih“ objekata na području 

Općine, te da će cijena izrade legalizacije iznositi 69.900,00 kn, što je bagatelna nabava + PDV i plus 

troškovi za geodete. Za sve objekte smo podnesli zahtjev do roka, 30.06.2013. 

 V. Cvetnić pojašnjava da se radi o ukupno 18 objekata i to objekata koji su u vlasništvu Općine, 

svih vatrogasnih domova, objekata nogometnih klubova koji su također vlasništvo Općine, objekata 

skladita i mrtvačnica. 

 d) 3.7 je sa svojom zamjenicom održao i sastanak sa pročelnikom Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje Koprivnica, gosp. Kramarićem, gdje ga je izvjestio o imenovanju novog Stožera zaštite i 

spašavanja, što je pohvaljeno da smo odradili u najkraćem roku. 

 e) 4.7. je bio u Varaždinu, u tvrtki „Superprint“ za dogovor oko tiskanja blokova za kazne i 

potrebne knjige, 

 f) 5.7. je održao sastanak sa Županom, gosp. Korenom, s kojim je razgovarao o mogućnostima 

županijske pomoći za daljnje uređenje Šoderice; o odobrenoj pomoći od 100.000,00 kn za izgradnju 

vodovoda na Šoderici s čime bismo platili II. situaciju Elektrocentru Petek (izvođaču radova); o 

provođenju katastarske izmjere ostalih katastarskih općina koja bi se odvijala u fazama, te o financiranju 

toga u visini 25%. Dogovoreno je da se nakon godišnjih odmora održi sastanak sa pročelnicom Katastra, 

gđom Unger i detaljno dogovori. Razgovaralo se o asfaltiranju županijskih cesta gdje je predloženo da se 

nađe sa ŽUC-om i pokuša dogovoriti dovršenje asfaltiranja ceste kroz Gradišće, te ceste Selnica 

Podravska – Kutnjak i Veliki Otok. Dogovoreno je u svezi geotermalnog projekta u Kutnjaku da se 

između 20.8. i 1.9. sazove Skupština Geopodravine, direktor kojeg je gosp. Radovan List, te da do tada 

ništa ne poduzimamo sa potencijalnim investitorima koji su nam se javili (GEOin). 

 g) 8.7 je sudjelovao na snimanju za emisiju Dobro jutro Hrvatska. 
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 Održan je sastanak sa ŽUC-om u Kutnjaku u svezi kopanja kanala radi odvoda oborinskih voda i 

dogovoreno je da će oni to napraviti. 

 Sa AVALON-om je potpisan Ugovor o izradi nove internetske stranice, izrada koje bi se većim 

dijelom financirala iz projekta s Mađarima koji je u tijeku. Do sada su izradili idejno rješenje stranice 

koje se može i vidjeti. 

 h) 11.7. prisustvovao je sastanku Športsko ribolovnih klubova, 

 i) 12.7.  sa ravnateljem Škole gosp. Marcinjašem je bio kod gosp. Antolića na razgovoru u svezi 

izgradnje nove škole, te bi sljedeći se tjedan trebao održati sastanak s gosp. Palom u Legradu.  

 Istoga dana je bio na Danu Općine Donja Dubrava, gdje su bili i još neki članovi LAG-a s kojima je 

dogovoren nastavak suradnje na zajedničkim projektima. 

 j) 14.7. je održana proslava obilježavanja zaštite rijeka, na ušću Mure i Drave kojoj je prisustvovao 

gosp. Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša. 

 k) 15.7. je bio na Danu Općine Novigrad Podravski. 

 l) 16.7. je održana Skupština LAG-a Mura Drava gdje su nas izvjestili da nismo ušli u skupinu 30 

koja se financira sredstvima Republike Hrvatske, za predsjednika Skupštine izabran je načelnik Općine 

Goričana koji je i saborski zastupnik, te se nadamo da ćemo lakše doći do sredstava. Kotoriba još uvijek 

nije platila članoarinu, te fale sredstva čak i za plaću. Troškovi za godinu dana bili su 450.000,00 kn. 

 LAG je pokrenuo projekt vrijedan 22 mil. EUR-a za postavljanje optičkog kabla kojim bi se ubrzao 

prijenos rada interneta, što bi bilo jedno od prvih u ovom dijelu Europe. Projekt bi Općine financirale 5%, 

što bi nam iznosilo 60 tisuća EUR-a, dok bi 95 % se financiralo iz sredstava EU. 

 lj) 16.7. primio je na sastanak gosp. Vrhovnik Veljka koji ga je upoznao da bi se za izmuljivanje 

Šoderice mogao koristiti poseban stroj (watermaster). 

 m) 17.7. bio je u Općini Ortilos u Mađarskoj radi konačnog dogovora oko prijelaza 28.7. i oni su ga 

odveli na mjesto izvođenja arheoloških iskapanja, na lokaciju „Novog Zrina“. Što se tiče prijelaza, 

ponudu je dao samo Dvorski s kojim će biti sve dogovoreno, a ponudili su i prijevoz zainteresiranih 

rijekom Dravom i Murom. 

 Nakon toga predsjednik otvara raspravu. 

 Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje prihvaćanje 

Zaključka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Legrad u razdoblju od 10.6. do 

30.06.2013. godine i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

   

Točka 2. 

 

 Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat, te otvara raspravu. 

 Načelnik konstatira da Općina ima dvije tužbe i to:  

- jednu tužbu će pokrenuti gosp. Habrka zbog neriješene situacije sa zemljištem na Malom 

Pažutu, ali neće dalje pokretati postupak, odnosno gosp. Habrka kao ovlaštena osoba svoje 

tvrtke mora pokrenuti tužbu zbog prekida zastare, ali će još neko vrijeme pričekati da se 

situacija sa vlasništvom zemljišta riješi,  

- drugu tužbu smo već dobili i to je pokrenuto od strane Bilokalnika koji traži povrat sredstava 

na ime zemljišta koje im je Općina prodala 1998. g., odnosno na ime kupoprodajne cijene su 

dali šljunak za asfaltiranje ceste od Đelekovca prema Šoderici u ukupnom iznosu 214.000,00 

kn. Sada traže povrat tih sredstava sa zateznim kamatama. Dokumentaciju smo dali 

odvjetničkom uredu gosp. Mađarića i sutra ćemo dobiti povratnu informaciju, da li ćemo ići na 

mirenje ili je za povrat nastala zastara. Prema pokrenutom Rješenju o ovrsi imamo rok za žalbu 

od 30 dana. 
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S. Kuzmić postavlja pitanje u čijem vlasništvu je bilo to zemljište kada je Općina prodavala. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je zemljište bilo u društvenom vlasništvu, te da je Bilokalnik napravio 

parcelacijski elaborat koji je ovjeren, ali nikada nije proveden niti u Katastru niti u Gruntovnici, zbog 

čega, ne znamo. Tijekom trajanja katastarske izmjere nitko iz Bilokalnika nije potaknuo pitanje 

rješavanja toga vlasništva, tako da je ta cijela parcela upisana kao oranica u vlasništvu Republike 

Hrvatske, s obzirom da se nalazi izvan granica građevinskog područja. Do prosinca 2012. godine nitko 

nije reagirao, da bi u prosincu dobili najprije zahtjev za plaćanje odvjetničkog ureda koji zastupa 

Bilokalnik, a nakon toga i prijedlog Rješenja o ovrsi. 

 S. Kuruc smatra da bi se tu trebalo pozvati na zastaru, zašto nisu vlasništvo riješili izmjerom.  

 Načelnik nadalje pojašnjava da ćemo prema PG pokrenuti ovršni postupak na 100.000,00 kn, s 

obzirom da nisu sklopili Sporazum, najprije ćemo ovrhu pokrenuti preko FINE, a nakon toga na 

nekretninama i pokretninama ukoliko se putem računa ne bi naplatilo potraživanje. Isto tako 

Elektrocentar Petek je pokrenuo ovršni postupak za izgradnju vodovoda na Šoderici i sada smo im platili 

100.000,00 kn koje nam je Županija odobrila. 

 V. Cvetnić pojašnjava da su ovrhom tražili i plaćanje 3. situacije koju uopće nismo niti dobili, 

vjerojatno je ostala kod nadzora, jer je Elektrocentar Petek tu situaciju dostavio nadzoru, ali nadzor nije 

nama. Što se tiče 2. situacije, mi smo je osporavali zbog radova koji nisu bili izvedeni, npr. posteljica od 

pijeska koja uopće nije stavljan ispod cijevi. 

 I. Šivak  postavlja pitanje kada će vodovod biti završen i kome se nakon toga obratiti. 

 V. Cvetnić navodi da bi trebali pozvati nadzor, koji bi trebao štititi naše interese, da vidimo u kojoj 

fazi je izgradnja, da li je završeno, gdje je dokumentacija koja nam je potrebna za tehnički pregled i sve 

ostalo. 

 Načelnik smatra da će se priključenja moći raditi tek iduće godine. 

 I. Šivak postavlja pitanje u čijem vlasništvu je kamp i da li znamo gdje je granica Općine Legrad, 

što je na našem području, a što nije. 

 Načelnik pojašnjava da granica naše Općine i Općine Drnje ide kanalom na Lazinama. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je kamp naše vlasništvo iako ga TZ Grada Koprivnice želi prisvojiti, ali 

tu smo uložili prigovor na vlasništvo i to će se rješavati sudskim putem. Mi kao dokaz imamo račune iz 

1994. godine kada smo preuzeli održavanje Šoderice od TZ Grada, a i prije desetak godina smo sklopili 

sa TZ Grada Ugovor o davanju kampa na korištenje. TZ Grada želi prisvojiti i neke druge površine kao 

što je zelena površina oko vodocrpilišta, kamp i površina između kampa i jezera uz bolnički objekt. Oni 

tvrde da su te nekretnine upisali u temeljni kapital, ali to su morali učiniti 1991. godine, a onda nisu, s 

obzirom da su tražili ugovor o korištenju, koji je potpisao tadašnji direktor gosp. Blažeković.  

 I. Šivak postavlja pitanje vlasništva objekta na Lazinama i površine oko objekta, na što V. Cvetnić 

pojašnjava da je objekt u vlasništvu Varovića, okućnica po izmjeri nije otkupljena, vlasnici objekta su 

prigovorom na izmjeru naveli da je njima svojevremeno data puno veća površina zemljišta nego što je 

sada utvrđeno izmjerom, stoga to nije riješeno, ne znamo da li su uložili prigovor na vlasništvo. 

 I. Šivak nadalje navodi da su jako nezadovoljni zbog situacije na području Općine Drnja, te je 

potrebno napraviti sastanak s načelnikom. Navodi da se na Šoderici puno toga pokrenulo, da se 

posljednjih 20 godina nije toliko radilo. 

 Načelnik pojašnjava da je s načelnikom Drnja razgovarao i da će se sastati u rujnu, oni bi htjeli 

uvesti naš model uvođenja reda. 

 V. Cvetnić konstatira da su uvidom građevinske inspekcije prije 2 godine svi koji imaju izgrađene 

barake na drnjanskoj strani od Lazina dobili već naloge za rušenje. 

 I. Šivak konstatira da je asfalt od Đelekovca prema Šoderici u jako lošem stanju, za što je 

pojašnjeno da je to lokalna cesta pod upravljanjem ŽUC-a, dok je cesta od Botova do ulaska na Šodericu 

kod „Tomislava“ županijska cesta također pod upravljanjem ŽUC-a. I. Šivak konstatira da su cestu 
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uništili kamioni iz Jegeništa, te da je NEXE u katastrofalnom stanju i da se govori da će se 

eksploatacijsko polje zatvoriti. 

 D. Matoš postavlja pitanje sanacije asfaltirane ceste kod Polančec, na što V. Cvetnić pojašnjava da 

je gosp. Kovač obećao da će on sanirati taj asfalt, jer je za njegovu sestru hitno trebalo napravili 

priključenje na vodovod. 

 Načelnik smatra da bi gosp. Kovaču trebalo dostaviti dopis o sanaciji toga. Ujedno konstatira da s 

Komunalcem moramo vidjeti u kojoj fazi je planirana izgradnja vodovoda na Čerepani. Pojašnjava da su 

ponovo počeli problemi u ulici Gašpar, Horvat Julijana, na što gosp. Kuruc konstatira da će jedino 

rješenje problema biti asfaltirati tu ulicu. 

 M. Baranašić predlaže da bi se na izlasku iz ulice kralja Tomislava kod kapelice na županijskoj 

cesti moralo postaviti prometno ogledalo, jer nema nikakve preglednosti, na što je navedeno da i na 

izlasku iz ulice Bana J. Jelačića kod Betija također treba ogledalo, što već nekoliko godina traži gosp. 

Ljubić.  

 Načelnik pojašnjava da je sa ŽUC-om dogovoreno da će u Kutnjaku napraviti poravnanje mosta.  

 I.Šivak postavlja pitanje u kojoj fazi je geoprojekt u Kutnjaku, na što načelnik konstatira da do 

daljnjega nećemo ništa pokretati s niti jednim interesentom, dok se ne održi Skupština Geopodravine 

najavljena za kraj kolovoza. 

  Z. Međimorec postavlja pitanje što će dalje biti sa stočnom vagom u Kutnjaku. Pojašnjava da je to 

dato Jandrašecu koji je sredstva od naplate vaganja dao vatrogascima, ali nakon razgovora s načelnikom 

on je vratio sve i više to ne želi raditi. Ključ od vage je u trgovini i svaki kome je vaga trebala je plaćao 

10,00 kn za vaganje. Navodi da je Miljenko Varga postavio pitanje daljnjeg statusa te vage, te da se vaga 

mora baždariti. 

 Zamjenica načelnika Kristina Turk konstatira da je Jandrašec dao vatrogascima novce, ali je pitanje 

koliko, za sve protekle godine, na što Z. Međimorec konstatira da se to može provjeriti kod blagajnika 

Dubravka Stančec. 

 Načelnik smatra da bi Općinsko vijeće trebalo donijeti odluku o tome tko će naplaćivati vaganje i 

kome će ići sredstva. 

 Z. Međimorec navodi da je sada ključ kod Šestaka i Međimorca koji vagu najviše koriste i da su 

oni sada napravili i baždarenje.  

 V. Cvetnić konstatira da bi odluku trebala donijeti Općina, s obzirom da je vaga općinsko 

vlasništvo. 

 Načelnik konstatira da bi se sva sredstva trebala uplatiti na račun Općine i mi ćemo podnijeti 

izvješće o prihodu Općinskom vijeću.  

 Zamjenica načelnika konstatira da postoji i problem u svezi kolčenja grobnih mjesta koje je do 

sada obavljao Jandrašec, što dalje s time. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je to problem i drugdje, jer svugdje su te poslove obavljali predstavnici 

mjesnih odbora, ljudi su plaćali direktno njima, ali to nije u redu, već bi Općina trebala sklopiti ugovore 

o djelu sa svima koji obavljaju te poslove i platiti porez i doprinose.  

 D. Matoš smatra da bi na grobljima trebalo postaviti razglas, jer kada su sprovodi ne čuje se tijek 

obreda. 

 

Točka 3. 

 

 Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – problematika vrtića, rasprav i donošenje zaključka o 

daljnjem postupanju i pojašnjava da je točka uvrštena na dnevni red, jer se jučer trebala održati sjednica 

Upravnog vijeća vrtića, ali se nije, jer se predsjednik Upravnog vijeća, Mladen Vernić nikome nije 

javljao na telefon i nije se moglo sazvati.  
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 Načelnik pojašnjava da je zbog Presude u korist Marije Dominković, koja je postala izvršna došlo 

do „lančane reakcije“, odnosno i ostale djelatnice u vrtiću su se javile za povećanje i usklađivanje plaća, 

a osim toga postavljeno je pitanje i isplate regresa za godišnji odmor, kao „cipelarine“ – putnih troškova. 

Pojašnjava da s obzirom na probleme oko sazivanja sjednica Upravnog vijeća od strane Vernića, može 

se napraviti njegovo razrješenje na isti način kao što je bio i imenovan, što je predviđeno Statutom vrtića, 

te predlaže da se to danas riješi.  

 Predsjednik pojašnjava da je pitanje financiranja vrtića prisutno od početka, posebno se problem 

visine plaće provlači od njegova osnivanja; otpočetka je sve odrađeno kako smo upućeni od strane 

Prosvjetne inspekcije,a i u okolnim Ustanovama smo se informirali o visinama plaća i pokušali smo 

uskladiti i plaće u našem vrtiću sa tim kriterijima, te je o tome donesen i Pravilnik. Međutim, gđa 

Dominković se od početka pozivala na pravo da ima plaću kao i zaposlenici u Školi sa istim uvjetima, te 

je svoje pravo zatražili i kod Suda i Presuda je donesena u njenu korist. Općinsko vijeće je ranije već 

donijelo odluku da financiranje vrtića može biti u okvirima financiranja 2011. godine, jer bi se troškovi, 

sa usklađivanjem plaća prema članku 51. Zakona o predškolskom odgoju „popeli“ i do 500.000,00 kn 

godišnje, što Općina nije u mogućnosti pokriti. Od tih troškova samo na plaće bi se utrošilo 300.000,00 

kn. 

 Predsjednik otvara raspravu.  

 I.Šivak postavlja pitanje koliko je Općina, a koliko roditelji sufinancirali u 2012. godini troškove 

vrtića, te kolika je ekonomska cijena? 

 M. Rašanec pojašnjava da je Općina sufinancirala 77,45 %, roditelji 22,55 %, a ekonomska cijena 

je iznosila 1.570,38 kuna. 

 Nakon toga gosp. Šivak predlaže da se poveća cijena vrtića roditeljima. 

 V. Cvetnić navodi da prema Županijskoj odluci Općine su obvezne financirati najmanje 50% 

troškova, a preostalih 50% roditelji, ali da je problem u tome da su režijski troškovi isti za jednu grupu i 

za više grupa, te da bi se u slučaju povećanja broja djece, u više grupa, povećao udio sufinanciranja 

roditelja. 

 I. Šivak smatra da ukoliko Općina nema novaca, a roditelji također ne mogu plaćati veću cijenu, 

trebat će vrtić zatvoriti. 

 Predsjednik konstatira da ukoliko bi se vrtić zatvorio, roditelji bi djecu vodili u druge vrtiće, 

kojima bi Općina morala plaćati punu cijenu boravka, odnosno onaj udio koji plaćaju Općine na čijem 

području je vrtić u koji se djete vodi.  

 D. Hunjadi konstatira da je to lijepi prostor u kojem je vrtić, ali da je većim dijelom prazan, a 

djelatnice stalno nisu za nešto spremne, a kao u Školi su im bili idealni uvjeti.  

 Predsjednik smatra da se mora naći neko rješenje, nešto će se morati „žrtvovati“. 

 V. Cvetnić konstatira da je nelogično da ravnateljica ustanove ima za dvije tisuće kuna manju plaću 

od svoje djelatnice, kao i činjenica da Država nameće lokalnoj samoupravi što i koliko mora 

sufinancirati, a naša Županija nema sluha za donošenje mjerila sukladno Zakonu, prema kojima bi se 

preko Županije, iz decentraliziranih funkcija Države financirala razlika troškova koje Općina ne može 

pokrivati, a obvezna je po Zakonu o predškolskom odgoju.  

 I. Šivak smatra da treba naći druge izvore financiranja, jer sve se danas mora gledati kroz novac. 

 Predsjednik smatra da bi model 6 satnog radnog vremena bio rješenje, a uz to postoji i mogućnost 

da se priključimo kao podružnica „Vrapčiću“, da vrtić zatvorimo ili da dalje ide ovako uz povećano 

sufinanciranje Općine. 

 V. Cvetnić smatra da bi privatizacija vrtića bila rješenje. 

 I. Šivak predlaže da Upravno vijeće predloži rješenje Općinskom vijeću koje ćemo razmotriti.  

 S. Kuruc pojašnjava status djelatnice Marije Dominković koja je iz Škole prešla u vrtić i nije isti 

status njezin i ostalih djelatnica.  
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 D. Hunjadi smatra da nije isti odnos djelatnika u vrtiću za koje moramo poštivati zakonske odredbe 

o plaćama, a u drugim djelatnostima, zdravstvu, školstvu i dr. su radnicima smanjene plaće. Smatra ako 

bi se povećao broj grupa u vrtiću trebat će zaposliti još djelatnica, a to će ponovo povećati troškove.  

 Načelnik konstatira da je s ravnateljicom razmatrao mogućnost upisa do 30-ero djece, s time da bi 

se zaposlila još jedna odgojiteljica – volonterka sa 1.600,00 kn plaće, s mogućnošću da ljudi iz Grada 

koji nemaju osiguran smještaj u Gradu dovode djecu u naš vrtić. O tome će razgovarati sa zamjenikom 

gradonačelnice. Pojašnjava da je dožupan gosp. Pal predlagao da nam je jedino rješenje da budemo 

podružnica u „Vrapčiću“ 

 S. Kuruc smatra da sve ugovore „nižeg ranga“ od ranijih Sud ruši, jer je to kontinuitet rada, nije 

bilo prekida. 

 V. Cvetnić pojašnjava da će Sud po tužbi svake djelatnitnice presuditi u njezinu korist, jer je 

presudan članak 51. Zakona. Mi gđu Dominković nismo trebali preuzeti, ali bi njoj za rad u Školi trebali 

platiti otpremninu, što nije bilo odobreno.  

 S. Kuruc smatra da je nelogično što se gđa Dominković nije prihvatila za ravnateljicu, s obzirom na 

njezinu iskustvo i dužinu rada.  

 Predsjednik pojašnjava da smo i prema Školi plaćali godišnje cca 400.000,00 kn. 

 Načelnik konstatira da je predložio održati sastanak sa djelatnicama vrtića da im pokuša objasniti 

situaciju u Općini i da se vidi što one točne traže.  

 I.Šivak pita da li Općina ima pravo sufinancirati boravak djece ako je vrtić otvoren, na što mu je 

odgovoreno da nemamo obvezu.      

     Načelnik konstatira da će se naći s gđom Tišljarić da vidi koliko bi bili troškovi da se priključimo 

Vrapčiću. 

 

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Mladen Vernić razriješi dužnosti člana 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dabrić i nakon glasovanja konstatira da je 6 glasovalo „ZA“, a 3 člana su 

bila „SUZDRŽANA“, te je većinom glasova donijeto Rješenje koje se nalazi u prilogu zapisnika i 

njegov je sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

 Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade 

za čamce na Šoderici, te daje riječ načelniku za pojašnjenje. 

 Načelnik pojašnjava da je u postupku uređenja Šoderice predloženo da se svi čamci premjeste na 

određeno mjesto. Zakonsko rješenje bilo bi uređenje marine, za što mi nemamo uvjete, te bi se postavili 

betonski stupovi na koje bi se mogli vezati čamci, s time da bi svi vlasnici čamaca plaćali naknadu. Sami 

vikendaši su predložili tri lokacije na koju bi se postavilo 10 stupova. Svi koji ne bi htjeli plaćati tu 

naknadu za privez čamaca bi se uklonili. U prijedlogu Odluke predloženi su iznosi: 250,00 kn godišnje, 

200,00 kn polugodišnje ili 30,00 kn mjesečno, s time da Općine ne bi bila nadležna za pokrivanje 

eventualnih šteta, kao ni za krađu čamca i sl., jer vlasnici čamaca pri registraciji mora platiti osiguranje 

od krađe. Ta sredstva bi se koristila za održavanje.   

 Predsjednik postavlja pitanje dali je to zakonski dopušteno, te  da li moramo osigurati vez, trebamo 

se ograditi od obveza prema njima.  

 S. Kuruc predlaže cijenu mjesečne karte u iznosu 40,00 kn, jer je „manje pakiranje uvijek skuplje 

od većega“. 

 I. Šivak smatra da je cijena velika, da su vikendaši iznenađeni, jer im zauzvrat ništa ne nudimo, te 

predlaže da se ove godine ne započne s naplatom toga s obzirom da je blizu kraj sezone. 

 Načelnik se slaže s time, smatrajući da se do iduće godine moraju i ljudi pripremiti na te promjene 
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i obveze, nakon čega gosp. Šivak konstatira da će on s vlasnicima održati sastanak da ih o tome 

obavijesti.  

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke s predloženim povećanjem za 

mjesečnu kartu u iznosu 40,00 kn, te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 8 članova, a 1 je 

bio „PROTIV“, te je većinom glasova prihvaćena Odluka. 

 Odluka o visini pristojbe za privez plovila na jezeru Šoderica na području Općine Legrad nalazi se 

u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 5. 

 

 Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o davanju odobrenja za rušenje 

drveća (stabala) na Šoderici, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 

 Načelnik pojašnjava da bi se ova odluka morala donijeti sa retroaktivnom primjenom, jer se drveće 

već rušilo i ruši se, a to obavlja Marijan Baranašić, a sve je pokrenuto zbog opasnosti od rušenja 

pojedinih drveća za vrijeme nevremena. Srušeno je nekoliko stabala koje je prijetilo rušenjem na 

objekte, te se zbog sigurnosti to moralo napraviti, jer bi Općina snosila naknadu štete. Pojašnjava da je te 

poslove radila „PRIZMA“, ali oni imaju jako puno posla i to ne stignu, tako da smo angažirali Marijana 

Baranašića koji ima iskustva u tim poslovima. Imali smo čak jednu situaciju da je Elektra morala spustiti 

žive kako bi se stablo moglo srušiti i ukloniti. Za sada su ti poslovi uglavnom završeni, a ostalo što će 

biti potrebno bi se rušilo ujesen. Napominje da se Marijanu ne mora ništa platiti, ali da si on na ime 

troškova uzme stablo, a granje se očisti i ukloni. 

 Predsjednik daje na glasovanje prijedlog načelnika da se donese Odluka o davanju odobrenja za 

rušenje stabala na Šoderici Marijanu Baranašić i nakon glasovanja konstatira da je Odluka 

JEDNOGLASNO prihvaćena.   

 

Točka 6. 

 

 Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o 

priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Legrad, te daje 

riječ načelniku za pojašnjenje. 

 Načelnik pojašnjava da je izmjenama Zakona ukinuta naknada za priključenje na vodovod. Navodi 

da je za ukupno 92 vlasnika vikendica na Šoderica izdano rješenje o naknadi za priključenje, te da je 

ukupno plaćeno 98.819,33 kn, s time da su neki platili u cijelosti, a neki još nisu sve platili. Zakonom je 

određeno da se Odluka o naknadama mora uskladiti sa Zakonom u roku od 6 mjeseci od stupanja na 

snagu Zakona. Napominje da Općina nije obvezna vratiti uplaćena sredstva, ali da Općinsko vijeće 

odluči što ćemo s time.  

 Gosp. Šivak smatra da bi bilo pošteno da se ta sredstva vrate, s obzirom da se nisu mogli priključiti 

na vodovod, ali da se isplata izvrši kada se to bude moglo. 

 V. Cvetnić pojašnjava da smo tim novcima platili I. situaciju, te da se u cijelosti djelatnost 

vodoopskrbe skinula s nadležnosti lokalne samouprave, te će se u skoro vrijeme trebati odlučiti što ćemo 

sa izgrađenom infrastrukturom vodovoda, s obzirom da je to naše vlasništvo, a Zakonom je predviđeno 

da to preuzmu ovlaštene osobe, a Općine bi na ime vrijednosti vodova trebale dobiti udio u vlasništvu. 

Pojašnjava da su naknadu za priključenje plaćali svi na području Općine koji su se željeli priključiti.  

 Postavljeno je pitanje da li vikendaši mogu sudskim putem dobiti povrat tih troškova, na što V. 

Cvetnić pojašnjava da ne, jer je Zakonom navedeno da se svi postupci pokrenuti po odredbama Zakona 

koji je bio na snazi, po tom Zakonu i dovršavaju. 

 Predsjednik predlaže da se povrat uplaćenih sredstava izvrši u roku od 5 godina. 
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 Načelnik predlaže da se povrat počne realizirati od 1.1.2014. godine i to samo onima koji nisu 

imali mogućnost da se priključe, odnosno samo za Šodericu. 

 Predsjednik predlaže da se donese odluka da se izvrši povrat svim korisnicima koji nisu imali 

mogućnost priključenja, u roku od 5 godina, bez obračuna kamata, s time da se isplata obavlja prema 

mogućnostima priljeva financijskih sredstava u proračun, a redoslijedom kojim su se izdavala rješenja o 

naknadi za priključenje. 

 Glasovanjem je ovakva odluka JEDNOGLASNO prihvaćena i nalazi se u prilogu zapisnika i 

njegov je sastavni dio. 

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje Odluku o izmjenama Odluke o priključenju na 

komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu na području Općine Legrad i nakon glasovanja 

konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

 Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu 

na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 7. 

 

 Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda – izvješće o komunalnim radovima na području Općine 

Legrad, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 

 Načelnik podnosi izvješće i pojašnjava: 

 - da bi nam Županija odobrila još dodatnih 100 tisuća kuna, od toga bi 60.000,00 kn bilo za 

Šodericu, a od NEXE smo zatražili 700 tona granulata. Time bi se uredilo pristanište.  

 - kose se sve površine za koje se ukaže potreba, orezalo se drveće koje je trebalo uz ceste i puteve, 

tako da su svi putevi prohodni, posadilo se cvijeće u svim naseljima, a preuzeli smo i košnju igrališta u 

Malom Otoku da se ne zapusti, 

 - pokrenuli smo natječaj preko Zavoda za zapošljavanje za 4 nova radnika na javnim radovima, a 

najviše za potrebe održavanja zapuštenih nekretnina; 

 - trebali bi nabaviti još 2 kosilice, odnosno ove godine barem još jednu flaksericu, a dalje prema 

mogućnosti još jednu; 

 - očistio se Štiksom grunt u Legradu i fakturirali smo troškove u iznosu 1.050,00 kn, a stvarni 

troškovi po Cjeniku određenom od Općinskog vijeća su bili dvostruki, 

 - izdana su Rješenja o izvršenju i od ponedjeljka započinjemo izvršenje, najprije u Legradu, a 

nakon toga i dalje po naseljima, s time da se budemo mogli uknjižiti na imovinu. 

 Napominje i da će se urediti i dječja igrališta u Antolovcu i Zablatju, jer su sada došle daske za 

klupe i ljuljačke, a u Velikom Otoku bi se dječje igralište preselilo na drugu lokaciju, a ne da bude uz 

cestu. 

  

Točka 8. 

 

 Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te  

1.) čita zahtjev Đurđice Čižmešija iz Velikog Otoka koja je zatražila otkup građevinske čestice u 

k.o. Veliki Otok po cijeni od 1,00 kune.  

 Načelnik pojašnjava da je podnositeljica zahtjeva uputila takav zahtjev iz razloga što je ta 

katastarska čestica sastavni dio nekretnine u njihovom vlasništvu, a gruntovno je upisana kao „javno 

dobro“ kojim prema Zakonu upravlja Općina. Na toj čestici izgrađena je i njihova kuća.  

 V. Cvetnić pojašnjava da bi Općinsko vijeće najprije trebalo donesti Odluku o ukidanju svojstva 

javnog dobra kako bi se ta čestica upisala u vlasništvo Općine Legrad, a tek nakon toga Općina to može 

ili prodati ili pokloniti. Pojašnjava da smo ranije imali više takvih situacija, te da je Općinsko 
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poglavarstva uglavnom ljudima to poklanjalo, bez naknade (npr. u Velikom Otoku za Boroš, Horvat i 

dr.) 

 Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje Odluku o ukidanju svojstva 

javnog dobra za nekretninu upisanu u k.o. Veliki Otok kao k.č.br. 1491/2, površine 92 čhv i nakon 

glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

 Nakon toga daje na glasovanje Odluku da se odobri prodaja nekretnine po cijeni od 1,00 kn, te 

nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

 Odluke se nalaze u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio.       

 

 b) Načelnik konstatira da je PRIZMA napomenula da bi se od 1.1.2014. godine krenulo sa 

naplatom odvoza otpada po količini na području Šoderice, a ne paušalno kao do sada. O tome bi sklopilu 

aneks ugovora. Dogovaralo se o nabavci kanti za sva domaćinstva na području Općine i načelno je 

dogovoreno da bi Općina sufinancirala nabavu sa 10% cijene, 10 % cijene bi financirala Prizma, a kante 

bi se ljudima dale u „najam“ s time da bi oni otplaćivali preostalih 80%  sa mjesečnim iznosima za 

odvoz smeća, po npr. 5,00 kn mjesečno i tako do otplate, s time da bi nakon otplate kante ostale u 

njihovom vlasništvu. Interesirali smo se o cijenama kanti i cijena za kantu koja zadovoljava većinu 

domaćinstava bi iznosila 220,00 kn + PDV. 

 Predloženo je da se prikupi još ponuda o nabavi kanti, te da nakon toga Općisnko vijeće o tome 

raspravi i odluči. 

 V. Cvetnić konstatira da je prema Zakonu predviđena naplata ili po članu domaćinstva ili po 

količini, ali se ne može paušalno naplaćivati, stoga će biti potrebno aneksom Ugovora to riješiti sa 

Prizmom.  

 I. Šivak konstatira da će tu biti puno problema, jer će se događati da se smeće baca u tuđe kante; 

što će biti kada kanta neće biti puna, a ima i slučajeva da ljudi iz grada dovoze smeće na Šodericu i tu ga 

odbace.  

 Načelnik pojašnjava da se npr. u Zagrebu plaća prema obujmu kante, bez obzira da li je puna ili 

nije. 

 D. Hunjadi smatra da će se morati voditi evidencija o broju izdanih kanti i domaćinstvima. 

 Načelnik konstatira da za Šodericu postoji još jedna mogućnost da se postave kontejneri s 

ključevima koje bi dobili samo vikendaši u određenom kvartu i tu bi odlagali smeće. Takva je praksa u 

Mađarskoj i to je tamo normalno i svima prihvatljivo. 

 

 c) Načelnik nadalje pojašnjava da je Prizma dala prijedlog da na prostoru našeg bivšeg smetišta u 

Gradišću napravi reciklažno dvorište, na koje bi i oni, ali i svi ljudi mogli dovoziti određenu vrstu otpada 

koji bi se tu razvrstavao i odvozio dalje na obradu. Problem je što u Prostornom planu Općine to nema 

predviđeno iako je prošli saziv Općinskog vijeća tu lokaciju odredio kao reciklažno dvorište, ali se do 

sada nije ništa pokretalo. Pojašnjava da je Prizma spremna to ograditi i urediti za tu namjenu i to bi bilo 

prva takva lokacija u našoj Županiji. 

 Od strane članova Općinskog vijeća je bilo primjedaba da bi se pod „reciklažnim dvorištem“ našlo 

i „divlje odlagalište“, što ne želimo.  

 Predsjednik smatra da bi se najprije „divlje odlagalište“ na toj lokaciji moralo sanirati, na što 

načelnik konstatira da bi nam Fond financirao određeni dio sanacije, ali preostali iznos koji bi morala 

Općina je još uvijek prevelik za nas i nemamo sredstava, a bio je i problem dobivanja županijske 

suglasnosnosti za lokaciju odvoza otpada, zbog spora oko sadašnje lokacije Piškornica, s obzirom da 

novo legalno odlagalište još nije izgrađeno. 

 Predsjednik postavlja pitanje kuda će se odvoziti građevinski i bio otpad. 

 V. Cvetnić navodi a Komunalac ima kompostanu za bio otpad, a da se svojevremeno razgovaralo 



 11 

da se za cijelo područje Županije kupi stroj za obradu (mljevenje) građevinskog otpada koji bi se mogao 

koristiti dalje npr. za zavoženje poljskih puteva i slično.  

 M. Baranašić konstatira da Komunalac ima kompostanu u Herešinu, ali je cijena za 1 m3 70,00 

kuna.  

 

 Nakon toga načelnik obavještava vjećnike da mora u svakom naselju imenovati povjerenike i 

zamjenike povjerenika civilne zaštite, te moli vjećnike da mu daju svoje prijedloge, s time da imaju u 

vidu da to ne budu članovi DVD-a. 

 S. Kuruc postavlja pitanje načelniku da li je razgovarao o problemu divljači na radnom ručku s 

lovcima, na što načelnik konstatira da to nije bila tema, već se razgovaralo o novim granicama i ustroju 

čuvarske službe. 

 Načelnik obavještava vjećnike da će pozivnice za prijelaz biti svima dostavljene, jer su svi članovi 

pozvani. 

 

 Budući da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednik se zahvaljuje prisutnima i zaključuje 

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u: 22.35 sati. 

 

 Zapisničar:                                                                                          Predsjednik: 

       Melita Rašanec                                                                                       Ivica Gabaj  

 

 

 

    Zapisnik sastavila: 

     Vesnica Cvetnić 

 


