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ZAPISNIK 

         od 12. rujna 2013. godine 

  

sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-5 od  

4. rujna 2013. godine. 

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

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

                         Ivica Rašanec i Ivan Šivak - članovi. 

 Ne prisustvuju: Marijan Baranašić – javio da će kasniti. 

 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 

                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad  

                                              Melita Rašanec, referent za financijsko- računovodstvene poslove u  

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

                                             računovodstvene poslove. 

  Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko  

                               računovodstvene poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, 

 Početak rada: 19.05 sati. 

 

 Predsjednik pozdravlja sve prisutne te poziva Vesnicu Cvetnić da izvrši prozivku. Nakon 

izvršene prozivke konstatira da je prisutno 10 članova Općinskog vijeća, te da se sjednica Općinskog 

vijeća može održati. 

 Nakon toga predsjednik predlaže slijedeći  

 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Rasprava i usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog vijeća, 

 2. Aktualni sat, 

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

             daljnjem postupanju; donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog „Programa rada 

             za pedagošku 2013./2014. godinu“, 

  4. Rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna općine Legrad za  

              2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine, 

 5. Rasprava i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu i  

              Projekcija za 2014. i 2015. godinu, 

 6. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim  

             djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području  

             Općine Legrad, 

 7. Rasprava i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi na  

              području Općine Legrad, 

 8. Donošenje Odluke o lokacijama na kojima će se dozvoliti postavljanje molova („trepa“) 

              na jezeru Šoderica, 

 9. Rasprava i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na  

              području Općine Legrad, 

 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje komunalnih poslova  

               održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju (zimska služba), 

 11. Pitanja i prijedlozi. 

 

 Nakon toga predsjednik pojašnjava i predlaže da se točka 9. zamjeni sa prijedlogom Odluke o 
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raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom 

vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, te pojašnjava da je 

prvobitno predložena izmjena Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti već donijeta, 2012. godine, te je 

prijedlog bespredmetan,  dali da predlaže da se raspravi o prijedlogu 3. točke dnevnog reda, da li da 

ona ostane ili ne, jer se u međuvremenu nije održala sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića zbog 

toga što nisu izabrani još svi članovi Upravnog vijeća.  

 Načelnik smatra da bi se ta točka trebala izostaviti, te da se oko 25.9. održi zasebna sjednica 

Općinskog vijeća sa tematikom dječjeg vrtića.  

 I. Baranašić smatra da bi načelnik trebao „pritisnuti“ ravnateljicu da sazove roditelje radi izbora 

predstavnika roditelja u Upravnom vijeću, ali da je dobro da se o toj problematici zasebno detaljnije 

raspravi. 

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje „skidanje“ 3. točke sa dnevnog reda i nakon 

glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Zatim predsjednik daje na glasovanje izmjenu točke 9. i nakon glasovanja konstatira da je 

prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenim izmjenama i 

nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

Točka 1. 

  

 Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa 2. i 3. sjednice Općinskog 

vijeća i to: 

1. Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća od 28.06.2013. godine. 

 Primjedaba nije bilo te predsjednik konstatira da je Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća 

usvojen. 

2. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća od 18.07.2013. godine 

 Primjedaba nije bilo te predsjednik konstatira da je Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća 

usvojen. 

 

Točka 2. 

 

 Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – aktualni sat te navodi da je načelnik prije dva 

tjedna dostavio pismeno izvješće o aktivnostima Općine svim članovima Općinskog vijeća, te otvara 

raspravu. 

 Načelnik pojašnjava nekoliko stvari o radu Općine nakon dostave izvješća i to: 

a) sa Turcima je održan sastanka u svezi geotermalnog projekta kojemu su prisustvovali osim 

vlasnika holdinga iz Turske i njegovi suradnici – jedan naftni inženjer i jedan rudarsko-

naftni inženjera, jedan geolog, jedan član Uprave te Dragan Jurilj – njihov posrednik za 

Hrvatsku; pojašnjava da su dobro informirani o cijeloj situaciji sa tim projektom; 

zainteresirani su za testiranje, izradu analiza i troškova; cilj im je veća termoelektrana za što 

bi bušili 9 novih bušotina; njima naš UPU ne znači ništa, jer ne mogu odrediti točku 

lokaciju; bili su i kod Župana, gdje je navedeno da Općina i Županija mogu dati samo 

„logističkui“ podršku, ne i financijsku; oni bi sami pribavili sve potrebne dozvole i 

suglasnosti pri Ministarstvu gospodarstva.  

b) „Legrađanka“ – po pitanju naplate se riješilo samo dio, ali još uvijek postoji dug, te 

predlaže da Općinsko vijeće odluči što dalje sa zakupcima. 

c) Primio je načelnika Općine Veliki Bukovec koji je predložio pokretanje zajedničkog 

zahtjeva prema Hrvatskim cestama da se cesta od Velikog Otoka do Sigeca prekategorizira 

u državnu cestu i da se rekonstruira, sa čime se i on složio i zajednički zahtjev je dostavljen. 

d) Na Šoderici se susreo sa Županom, predsjednikom Županijske TZ gosp. Mihevcom, a 
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prisustvovao je i gosp. Jozinović; zajednički su obišli cijelo područje Šoderice i dogovorili 

da je potrebno izraditi zajedničku strategiju razvoja; predloženo je da se izgradi kamp na 

početku Lazina i da se uredi javna plaža; sa zamjenicom načelnika Općine Drnja je 

razgovarao o tome da se zajednički pokrene obnova turističke zajednice. 

Sa gosp. Jozinovićem se razgovaralo o reciklažnom dvorištu, što se mora planirati u 

Prostornom planu Općine; po tom pitanju imamo dva zahtjeva: od tvrtke „Gašpar“ da se  

bivše jezero gdje je bio iskop šljunka prenamjeni u reciklažno dvorište i drugi zahtjev tvrtke 

Prizma da se postojeći prostor bivšeg smetišta u Legradu predvidi za reciklažno dvorište. 

Predloženo je da se sanacija divljih odlagališta prepusti tvrtki „Piškornica“.  

 Nakon završenog izvješća načelnika gosp. Šivak konstatira da ima nekoliko pitanja i to:  

1) u svezi vodovoda Šoderica 

Načelnik pojašnjava da je prije dosta vremena bio na Šoderici sa izvođačem radova, nadzorom 

i predstavnikom Komunalca i da su izjavili da je izgradnja završena te da moraju dostaviti 

dokumentaciju. To do sada još uvijek nisu napravili, a sada su nas pozvali na godišnjicu firme 

„Elektrocentar Petek“ gdje namjerava ići i upoznati se s direktorom. 

2) u svezi odvoza smeća navodeći da se na Šoderici ne vozi redovito smeće 

 V. Cvetnić pojašnjava se tijekom turističke sezone smeće vozi 2 puta tjedno, dok se izvan 

turističke sezone odvozi 2 puta mjesečno kao i u svim drugim naseljima Općine. 

 I. Šivak moli da mu se pozivi za sjednice Općinskog vijeća dostavljaju ranije, za što se načelnik 

ispričava, jer je njegovo greškom kasnila dostava poziva za ovu sjednicu. 

Nadalje, gosp. Šivak moli da ga se ne isključuje kada se bilo što dogovara ili nešto radi na Šoderici, 

jer on tamo živi i ljudi ga ispituju što se događa, a on ne može odgovoriti. Postavlja pitanje u svezi 

izgradnje plinske mreže na Šoderici, za što ga se uputilo da se konzultiraju u Koprivnica plin-u, jer 

Općina više nije nadležna za poslove plinoopskrbe. Napominje da je ove godine Šodericu posjetilo 

oko 20 tisuća turista.  

 I. Baranašić postavlja pitanje što je sa državnim zemljištem na području Velikog Pažuta koje je 

bilo u natječaju za dugogodišnji zakup, da li se odlukom Općinskog vijeća može nešto riješiti, 

nekome dati to zemljište, jer je zapušteno i obraslo korovom. Ujedno postavlja pitanje dužnika za 

zakupninu, odnosno da li su sve zakupnine plaćene.  

 V. Cvetnić pojašnjava da smo upit u svezi neriješenih postupaka državnog zemljšta postavili na 

prezentaciji Zakona u Županiji, ali nas se uputilo prema Agenciji. Što se tiče odluka Općinskog 

vijeća, smatra da se temeljem odluka Općinskog vijeća neće ništa riješiti, jer Agencija nije priznala 

pravo na privremeni zakup ove godine nikome koji su prošle godine temeljem odluke Općinskog 

vijeća ušli u posjed i obrađivali zemljište i platili zakupninu. Ove godine nisu ostvarili pravo na 

poticaje, jer odluke Općinskog vijeća nisu predviđene Zakonom, već sve mora odraditi Agencija.  

 M. Rašanec iznosi podatke o dužnicima i to: za prošlu godinu zakupninu nisu platili: Zlatko 

Peko i Marijan Baranašić iz Legrada. 

 I. Baranašić smatra da bi po pitanju državnog zemljišta i daljnjeg korištenja Općinsko vijeće ili 

Odbor za gospodarstvo trebali zauzeti određene stavove.  

 Predloženo je da se od Agencije za poljoprivredno zemljište zatraži žurno pismeno očitovanje u 

svezi statusa državnog zemljišta i neriješenih postupaka.  

 I. Rašanec postavlja pitanje u svezi događanja u predjelu Mali Pažut. 

 Načelnik pojašnjava da su ga lovci obavjestili da je netko izmalčirao površine oko 

poljoprivrednog zemljišta koje je obraslo grmljem i raslinjem. Prijava je dostavljena i Policiji i 

Državnom odvjetništvu. Pojašnjava da je izvršio uvid i da se radi o površinama u vlasništvu 

Republike Hrvatske koje su oko poljoprivredne parcele koja je u zakupu Marijana Baranašić iz 

Legrada, a da je njemu usluge obavljao Drago Čižmak – Ambasador iz Đelekovca i on je i te 

površine izmalčirao.  

 I. Baranašić konstatira da devastacija tih površina nije veliki problem, ali je veći problem što je 

to zemljište Baranašić dao u podzakup Čižmaku iz Đelekovca. Smatra da bi s njim trebali 
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porazgovarati kakve on ima namjere s time zemljištem.  

 D. Hunjadi postavlja pitanje s obzirom da se Općina bavi komunalnim djelatnostima da li je 

nešto od toga i prihodovala ili imamo samo troškove. 

 Z. Međimorec konstatira u svezi rušenja stabala na Šoderici da je bilo hvale kako se zaradilo na 

prodaji toga drva. 

 Načelnik pojašnjava je izvođač stabla srušio i prodao, ali je kompletno rušenje bilo besplatno i 

sve se počistilo i odvezlo se granje. Bilo je stabala i na opasnim mjestima za rušenje koje je moglo 

uzrokovati štete na kablovima od struje. Osim toga on je rušio i stabla na privatnim parcelama koje 

su ljudi od njega zatražili.  

 Z. Međimorec smatra da je možda trebalo raspisati natječaj to može obaviti i netko drugi, a da 

Općina nešto zaradi, kako je to bilo napravljeno u Kutnjaku. Ujedno obavještava načelnika o 

održanom skupu u Kutnjaku, te postavlja pitanje tko je bio organizator toga skupa. 

 Načelnik pojašnjava da je on bio pozvan od Crkvenog odbora, da najprije nije želio ići na taj 

skup, ali je bila predviđena i druga problematika, osim crkvene.  Načelnik ponovo postavlja pitanje 

što dalje sa Legrađankom. 

 Predsjednik konstatira da je bilo određeno da se nakon 1.9. pokrene ovrha, ukoliko zakupci ne 

plate u cijelosti dugovanje. 

 Predloženo je da se ugovor o zakupu raskine, na što predsjednik kosntatira što će dalje biti s tim 

objektom, ponovo će doći velike obveze za troškove na teret Općine.  

 Zaključeno je da se nakon 1.9. pokrene ovrha za naplatu dugovanja, a da se nadalje počne i 

redovito naplaćivati zakupnina, nakon isteka roka od 6 mjeseci za koje su dobili privremeno 

oslobođenje.  

 I. Šivak smatra da bi to trebalo što prije prekinuti, jer Općina tu samo gubi. 

 Nakon toga predsjednik zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

          

Točka 3. 

 

 Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. 

godine, te za pojašnjenje daje riječ Meliti Rašanec. 

 M. Rašanec pojašnjava planirane i ostvarene prihode i rashode, te postotak ostvarenja, 

navedeno u članku 1. Godišnjeg izvještaja. 

 I. Baranašić konstatira da je od ranije poznato da se Proračun u prvom polugodištu godine 

slabije puni.  

 M. Rašanec pojašnjava da se u drugom polugodištu naplaćuju značajni prihodi kao što su: 

općinski porezi, zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, grobljanska naknada, 2. rata komunalne 

naknade i slično. 

 S. Kuruc konstatira da ukoliko se analizira izvršenje, vidljivo je kolika je sredstva bivši 

načelnik dao po naseljima za pojedine troškove kao što su DVD, crkve, nogomet i drugo i koja su 

naselja dobila više, a koja manje. Navodi stavke rashoda u postocima. 

 Sjednici se priključuje Marijan Baranašić (u 20.25 sati). 

 I. Baranašić pojašnjava da u selima su jedino aktivni vatrogasci i nogometaši, da je on kao 

vjećnik sa članovima DVD-a i NK bio uključen u donošenju prijedloga o potrebama i prioritetima 

naselja Mali Otok, jer nema mjesnog odbora, ali se kod toga nije gledalo na stranačke pripadnosti i 

očekivane rezultate lokalnih izbora. 

 Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednik zaključuje raspravu i daje na 

glasovanje prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu  

i nakon glasovanja konstatira da je Polugodišnji izvještaj JEDNOGLASNO prihvaćen (sa 11 

glasova). 

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu za razdoblje od 1. 
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siječnja do 30. lipnja 2013. godine nalazi se u prilogu i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

 Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje II. Izmjena i dopuna 

Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu, te za pojašnjenje daje riječ načelniku i Meliti Rašanec. 

 M. Rašanec pojašnjava plan prihoda i rashoda u članku 1. Izmjena i dopuna. 

 Načelnik i V. Cvetnić pojašnjavaju u svezi kredita: u I. izmjenama i dopunama planirali smo 

ukupni prihod od kredita od 2.5 mil. kuna, a što se sigurno ove godine neće ostvariti, jer po 1. 

provedenom natječaju nije bilo ponuda, natječaj se morao poništiti i predstoji nam ponovno 

raspisivanje. Osim toga još uvijek nije proveden postupak za odabir izvođača radova, tako da se ove 

godine vjerojatne neće niti započeti s radovima, tako niti sa ispostavom računa, a kredit bi povlačili 

prema situacijama izvođača, ne odmah u cijelosti.  

 Nakon toga načelnik pojašnjava da su sve stavke dotacija iz Ministarstva skinute, jer od Države 

više ne možemo očekivati sredstva; za evangeličku crkvu smo povećali plan, jer se obavljaju radovi i 

potrebna su im sredstva; izdvojena je stavka za financiranje rada političkih stranaka, jer se nije znalo 

koliko će biti zakonska obveza financiranja troškova izborne promidžbe; povećani je rashod za 

Šodericu na ime dotacije Županije za Šodericu; smanjeni su rahodi i nije se isplatio regres za godišnji 

odmor zaposlenicima Općine, ostavljeno je samo za jubilarnu nagradu V. Cvetnić; plaće su se morale 

povećati zbog obveza prema bivšem načelniku koje iznose cca 63 tisuće kuna, a uvedena je nova 

stavka za naknadu zamjenici načelnika koja na to ima pravo; sa računa Turističke zajednice 

prenesena su sredstva u iznosu 39 tisuća kuna, od kojih se isplatilo 30 tisuća za crkvu Presvetog 

Trojstva, a 9 tisuća bi se utrošilo na prometne znakove i table na Šoderici. Nadalje pojašnjava za koje 

bi se sve stavke smanjili rashodi, te smanjenje dotacije udrugama.  

 Nakon toga predsjednik otvara raspravu. 

 S. Kuruc komentira manjak prihoda odnosno dug iskazan u ovim Izmjenama i dopunama 

uspoređujući ga s prenijetim manjkom upisanim na str. 7. II. izmjenaa i dopuna i zapisnika sa 2. 

sjednice Općinskog vijeća od 28.6.2013. godine.  

 Predsjednik smatra što se tiče nabave kredita da bi trebalo konzultirati nekoliko banaka i tada 

postaviti kriterije za kredit. 

 Šivak postavlja pitanje da li će se sa ovim izmjenama smanjiti dug Općine. 

 I. Baranašić navodi da je na sastanku Odbora za proračun predložio, a i sada predlaže 

Općinskom vijeću, da ukoliko se svi u Općini nečega odriču, da je nelogično da se uvodi nova stavka 

za naknadu zamjenici načelnika u iznosu za ovu godinu od 20 tisuća kuna. Što se tiče članova 

Općinskog vijeća oni se mogu odreći svojih naknada za sjednice, kao što je to bilo i ranije; ali se ne 

slaže da se „skida“ udrugama, jer se njima uvijek umanjuju sredstva. 

 Zamjenica načelnika Kristina Turk smatra da se i ona može odreći naknade, ali se ne može 

odreći putnih troškova i dnevnica za svoj rad u Općini, jer je gotovo cijeli svoj godišnji odmor bila u 

Općini. 

 V. Cvetnić pojašnjava da za naknadu za rad zamjenice općinskog načelnika postoji zakonska 

osnova, a naknada i plaća načelnika određena je odlukama Općinskog vijeća 2010. godine i to 

sukladno Zakonu o plaćama službenika i namještenika u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) 

samoupravi.  

 Predsjednik konstatira da se o naknadi za rad predsjednik Općinskog vijeća može 

prodiskutirati, ali za sada nju ne dobiva. 

 I. Šivak konstatira da nije niti znao da se za sjednice dobiva naknada za rad. 

 Načelnik nakon toga pojašnjava kolika je trenutno njegova plaća. 

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

prijedlog II. Izmjena i dopuna Proačuna Općine Legrad za 2013. godinu i nakon glasovanja 

konstatira da je prijedlog prihvaćen sa 6 glasova „ZA“ i 5 „SUZDRŽANIH“.  
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 II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Legrad za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. 

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

 

Točka 5. 

 

 Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o 

koncesiji na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je prvenstveni prijedlog za izmjenu postojeće Odluke u prijedlogu da 

se poveća rok za dodjelu koncesije za dimnjačarske poslove sa 3 na 5 godina kao što je i za ostale 

djelatnosti, jer je posao oko dodjele nove koncesije prilično kompliciran, duže traje i iziskuje 

troškove. Nadalje, u međuvremenu je došlo do donošenja novog Zakona o koncesijama, prema 

kojemu jednog člana Stručnog povjerenstva može imenovati Ministarstvo financija. Ostali prijedlozi 

za izmjene ili dopune usklađeni su sa novim odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj 

nabavi. 

 

Sa sjednice, uz opravdanje, odlazi Dijana Hunjadi (u 21.45 sati). 

 Za raspravu se više nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju 

ugovora o koncesiji na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka 

JEDNOGLASNO prihvaćena (sa 10 glasova). 

 

Točka 6. 

 

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

Odluke o komunalnoj naknadi na području Općine Legrad, te za pojašnjenje poziva V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da bi promjena bila samo u dijelu određivanja rokova za plaćanje 

komunalne naknade.  

 Načelnik pojašnjava da je o tome već ranije govorio da bi bilo bolje da se rokovi plaćanja 

pomaknu, jer rok za 2. ratu  određen za 31.12. nama ne donosi prihod u tekućoj godini za poslove 

koji se iz tih sredstava financiraju.  

  

Točka 7. 

 

 Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje odluke o lokacijama na kojima će se 

dozvoliti postavljanje molova („trepa“) na jezeru Šoderica, te za pojašnjenje poziva načelnika. 

 Načelnik pojašnjava i čita prijedlog o lokacijama na kojima se ne može urediti plaža, jer su 

vikendice preblizu vode i tu bi se postavite te „trepe“. To ne bi bilo za ribiče. 

 I. Šivak smatra da nakon one „bure“ na Šoderici kada su se trepe od ribiča porušile ne bi 

trebalo dizati novu bunu, smatra da te trepe ne trebaju, odnosno da su takvom mišljenja i ribiči, osim 

ukoliko se ima namjere naplaćivati. Smatra da je tu puno problema, a osim toga predstoji i uređenje 

Šoderice.  

 I. Baranašić navodi da gosp. Šivak ima svoje mišljenje, ali da su njega zvali neki ljudi s upitom 

kada će se odrediti mjesta i uvjeti postavljanja molova na Šoderici. 

 I. Šivak predlaže da se ova točka dnevnog reda prolongira dok se još ne obave konzultacije s 

ljudima, odnosno prikupe daljnje informacije.  

 

Točka 8. 

 

 Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih 
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godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. prosinca 2013. godine, te za pojašnjenje daje riječ načelniku. 

 Načelnik pojašnjava da smo u Rebalansu izdvojili dio sredstava političkim strankama za 

izbornu promidžbu i dio sredstava za redovni rad, što smo obvezni po zakonu. Predloženo je da 

stranke na ime svakog člana u Općinskom vijeću ove godine imaju pravo na iznos od 100,00 kn, s 

time da je za članove – članice podzastupljenog spola iznos veći za 10%. 

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

Odluke. 

 Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO. 

 Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine nalazi se u 

prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 9. 

  

 Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 

povjeravanje komunalnih posloa održavanja nerazvrstanih cesta – zimska služba. 

 Načelnik pojašnjava da bi trebali pokrenuti postupak natječaja za poslove zimske službe. 

 V. Cvetnić pojašnjava da bi Općinsko vijeće trebalo odrediti na koje razdoblje će se ugovarati 

ovi poslovi, jer se to mora navesti u natječaju; može se od 1 – 4 godine. 

 I. Šivak predlaže da to bude na vrijeme od 4 godine. 

 Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se 

nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 10. 

 

 Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi i konstatira da ima nekih 

pitanja koje treba riješiti. 

1. predsjednik konstatira da ima zahtjev SIZIM-a  

 Načelnik pojašnjava da je SIZIM podnio dva zahtjeva: jedan je zahtjev za oslobođenje od 

plaćanja komunalnog doprinosa, što oni imaju i pravo po općinskoj odluci i to je već riješeno i drugi 

zahtjev je za otpis potraživanja Općine radi otvaranja predstečajnog postupka, gdje bi Općina morala 

otpisati najmanje 30% svojih potraživanja kako bi se postigla likvidnost poduzeća da ne ode u stečaj. 

 I. Baranašić smatra da je suglasan da se dio njihovih obveza riješi na taj način, ali da barem 

plate u cijelosti troškove za sanaciju poljskih puteva koje su oni devastirali i bili su suglasni da će te 

puteve sanirati. 

 Predloženo je se još obave razgovori sa Sizimom i da se rješenje po njihovom zahtjevu odgodi 

do slijedeće sjednice Općinskog vijeća. 

 2. problem potraživanja Sanje Ružić iz Velikog Otoka 

 V. Cvetnić konstatira da je ona zatražila „prebijanje“ dugovanja za komunalnu naknadu sa 

sredstvima koje je uplatila na ime priključka za plinsku mrežu, a priključenje na plin nikada nisu 

izvršili, jer nisu u cijelosti niti platili, a sada odustaju od korištenja tog priključka. 

 M. Baranašić navodi da tamo nije niti izgrađena plinska mreža i nisu imali mogućnosti 

priključiti se i predlaže da se to provjeri. 

 V. Cvetnić dalje pojašnjava da je plaćanje prema Općini bilo još 1995. i 1996. godine i po 

pitanju povrati tih sredstava nastupila je zastara, a problem je i knjigovodstveno provesti to 

„prebijanje“ obveza i potraživanja. Osim toga, samim time što nisu u cijelosti platili, smatra se da su 

odustali od priključenja, a prema ugovoru koji su sklopili, u takvim slučajevima nisu imali pravo na 

povrat uplaćenih sredstava. 

 Zaključeno je da zbog nemogućnosti provedbe ovakvih prijenosa u skladu sa zakonom i 
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proteka zastarnog roka nije moguće udovoljiti ovom zahtjevu.  

  

 S obzirom da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednik se zahvaljuje prisutnima i 

zaključuje sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u 22.30 sati. 

 

 

 

 Zapisničar:                                                                                               Predsjednik: 

       Vesnica Cvetnić                                                                                          Ivica Gabaj  

  

 

 

  


