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ZAPISNIK 

         od 27. rujna 2013. godine 

  

sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-7 od  

19. rujna 2013. godine. 

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

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

                         Ivica Rašanec i Ivan Šivak - članovi. 

 Ne prisustvuju: Ivana Halapija – opravdala izostanak. 

 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 

                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad  

                                              Melita Rašanec, referent za financijsko- računovodstvene poslove i  

                                              Božica Gregurić, komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu,  

                                              Odsjeku za opće, pravne i financijsko-računovodstvene poslove, 

                                      Ivana Oreški – ravnateljica Dječjeg vrtića Dabrić, Legrad. 

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

      daljnjem postupanju, donošenje Zaključka o suglasnosti na prijedlog „Godišnjeg  

      plana i programa rada za pedagošku godinu 2013/2014 godinu“, 

  2. Razmatranje i usvajanje Programa o izmjenama Programa javnih potreba: 

 - Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine  

            Legrad u 2013. godini, 

 - Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Legrad u 2013.  

            godini, 

 - Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad  

            u 2013. godini, 

 - Program javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2013. godini, 

 - Program javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2013. godini, 

 - Plan o izmjenama Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2013. godini, 

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

              na jezeru Šoderica, 

 4. Pitanja i prijedlozi. 

 

 Nakon toga predsjednik pojašnjava da načelnik ima prijedlog dopune dnevnog reda. 

 Načelnik pojašnjava da je na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta Odluka o financiranju 

rada političkih stranaka u 2013. godini, koja nam je od Ureda državne uprave u KC-KŽ vraćena zbog 

neusklađenosti sa zakonom, odnosno mora se unijeti i plan za financiranje političkih stranaka prema 

sazivu Općinskog vijeća do raspuštanja Općinskog vijeća. Stoga predlaže da se pod točku 4. dnevnog 
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reda uvrsti „Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 

političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za razdoblje od 1. siječnja do 31. 

prosinca 2013. godine“. 

 Predsjednik postavlja pitanje daljnjih prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda. Prijedloga 

nije bilo te predsjednik daje na glasovanje prijedlog dopune dnevnog reda i nakon glasovanja 

konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen.  

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje predloženi dnevni red sa usvojenom dopunom i 

nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

Točka 1. 
  

 Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – 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. 

a) U svezi programa rada za pedagošku 2013./2014. godinu daje riječ ravnateljici, Ivani 

Oreški. 

 Ravnateljica pojašnjava da je prijedlog Programa rada usvojen na Upravnom vijeću Dječjeg 

vrtića, s time da ima dopuna na str. 5.  u svezi članova Upravnog vijeća – 1 predstavnika Općine i 

predstavnika roditelja koji su u međuvremenu imenovani. Dopuna je također i na stranici 14. u svezi 

dopune za Ekološki program, odnosno program rada u prirodi dogovoren sa Drava dokumentacijskog 

centra. Nakon toga ravnateljica poziva članova Općinskog vijeća da postave pitanja u svezi 

dostavljenog Programa. 

 Predsjednik konstatira da sada nije prisutna predsjednica Upravnog vijeća, gđa Jadranka Babić 

Bokor, ali da se o Programu detaljno raspravilo i usvojilo ga na Upravnom vijeću Dječjeg vrtića. 

 Za raspravu se po prijedlogu Programa nije nitko javio, te predsjednik daje na glasovanje 

prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Dabrić za 

pedagošku godinu 2013./2014. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO 

prihvaćen. 

 Nakon toga predsjednik otvara raspravu u svezi problematike Dječjeg vrtića o kojoj bi trebalo 

raspraviti i donijeti potrebne odluke, te poziva načelnika da iznese pojašnjenje. 

 Načelnik pojašnjava da problematika u dječjem vrtiću traje godinama, da on pokušava to 

riješiti; najveći problem je što je sudski spor sa odgojiteljicom Marijom Dominković izgubljen i treba 

postupiti po presudi, a to je da joj se moraju isplaćivati dalje plaće sukladno plaćama u osnovnom 

školstvu, nakon čega su i ostale djelatnice zatražile usklađenje plaća sa Zakonom. To povećanje 

„koči“ djelatnost cjelokupnog predškolskog odgoja, jer to iziskuje dodatna sredstva u iznosu od 75 

tisuća kuna godišnje, što općinski Proračun ne može podnijeti, jer bi time ukupni troškovi iznosili 

500 tisuća kuna godišnje, a što sada i dodatno otežava obveza prema Poreznoj upravi zbog utvrđenih 

nepravilnosti u podnošenju putnih naloga bivšeg načelnika 2007., 2008. i 2009. godine koje bi 

ukupno trebalo iznositi do 200 tisuća kuna. U svezi toga pozvali smo Vernića na dogovor da on ta 

sredstva vrati, s obzirom da je utvrđeno da se ta obveza smatrala plaćom, za što se smatra da su 

nezakonito isplaćena. On se do sada nije odazvao na razgovor. Pojašnjava da u svezi vrtića ima 

nekoliko varijanti, a to su 1. drastično povećanje cijene za roditelje, 2. upis još dodatno 7-ero djece 

koja trenutno čekaju i 3. zatvaranje vrtića. 

 Ravnateljica konstatira da bi dodatni upis djece također povećao i troškove za Općinu, a da one 

ne traže povećanje plaće, već samo usklađenje sa Zakonom, te će u protivnom tražiti nadzor 

inspekcije. Navodi da se u Općini primaju dodatne naknade, a s druge strane se ne poštuju zakonske 

regulative, smatrajući da je to „pljuska“ i njoj i kuharici. 

 Načelnik pojašnjava da su se u Općini svi spremni odreći dijela svojih plaća, a svi se i borimo 

da se djelatnicama vrtića redovito isplate plaće, a osim toga djelatnice u vrtiću nitko ne poziva svaki 

dan za plaćanja obveza.  
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 Predsjednik navodi, da ukoliko danas dođe do glasanja o povećanju plaća u vrtiću, on će glasati 

za, ali će se do kraja boriti da se izborimo da se plaće usklade sa plaćama koje imaju djelatnici u 

drugim vrtićima u ovom kraju. Najveći problem je što netko propiše obvezu, a za to ne daje niti lipu, 

te što se lokalna zajednica ograničava da odlučuje u skladu sa svojim raspoloživim sredstvima. 

Navodi da nitko ne želi shvatiti situaciju u kakvoj je Općina, osim načelnika, te da nam nitko ništa 

neće pokloniti. 

 Ravnateljica konstatira da ć se ona i dalje zalagati da se njihove plaće usklade. 

 S. Kuruc pojašnjava da sve djelatnice nisu u istom položaju, jer je gđa Marija „stara djelatnica“ 

koja je samo prešla iz Škole sa plaćom koju traži, dok su ostale djelatnice nove i došle su na novu 

situaciju.  

 D. Hunjadi smatra također da svi djelatnici koji rade na istom mjestu moraju biti i jednako 

vrednovani. 

 I. Šivak konstatira da je činjenica da djelatnice imaju zakonsko pravo na to što traže, a da se mi 

moramo snaći kako to održavati, a ako se to ne može financirati, neka se zatvori ili ako Općina ne 

može tada moraju roditelji.  

 D. Hunjadi navodi da će u slučaju većeg povećanja cijene roditelji ispisati djecu, jer ovdje 

većina djece ima bake da ih čuvaju. 

 I. Baranašić konstatira da je pratio načelnika u njegovom izlaganju, ne slaže se s ravnateljicom 

da će se povećati troškovi ukoliko se upiše dodatni broj djece, jer bi se povećanjem broja djece 

smanjila ekonomska cijena vrtić. Smatra da ima roditelja koji neće moći plaćati npr. 900 kn, a i 

cijene u drugim vrtićima su niže. Smatra da se i u vrtiću trebaju prilagoditi situaciji, jer nije rješenje 

da se vrtić zatvori, potrebno je sjesti i ljudski porazgovarati, a ne da se odmah donose nekakvi 

sudovi, prijeti inspekcijama i slično. Bez obzira na pozitivnu sudsku odluku potrebno je vidjeti kako 

dalje, jer nikako nije u interesu zatvaranje, mora se sve prilagoditi situaciji. 

 S. Kuruc postavlja pitanje I. Baranašiću koja on rješenja nudi. 

 I. Baranašić je mišljenja da se sudska presuda mora ispoštivati, ali da se gđi Marija pojasni 

situacija u Općini i da se s njom pokuša dogovoriti da se i njoj smanji plaća. Treba donijeti odluku od 

strane Općinskog vijeća i s time ići prema zaposlenicima i Upravnom vijeću. Svi koji su sudjelovali u 

radu oko utvrđivanja plaća djelatnika vrtića od početka imali su samo dobre namjere. 

 S. Kuruc predlaže da se prolongira donošenje odluke Općinskog vijeća, da se od roditelja 

provede anketa iz koje bi bilo vidljivo koliko su oni u mogućnosti plaćati cijenu, 600, 700 ili 800 

kuna, kako bismo dobili povratne informacije. 

 I. Baranašić postavlja pitanje da li će se roditeljima dati pravi razlog povećanja cijene.     

 I. Rašanec postavlja pitanje što je s „povlasticama“ koje imaju pojedini roditelji. 

 Ravnateljica konstatira da u Gradu Koprivnica su sve povlastice ukinute. Ujedno pojašnjava da 

ukoliko se upiše još djece, tada se mora zaposliti još jedna odgojiteljica. 

 I. Šivak postavlja pitanje da li bi se riješio problem ukoliko bi se naš vrtić priključio Vrapčiću. 

 Predsjednik konstatira da se s time ništa ne bi riješilo, samo bi dobili više troškova da se 

financira još jedna plaća. 

 I. Baranašić navodi da se vrtić može zatvoriti i da roditelji koji imaju potrebu mogu djecu 

voditi u Vrapčić. 

 D. Hunjadi smatra da povećanje cijene „bez veze“  i da neće riješiti problem. 

 S. Kuruc smatra da nije bez veze, jer treba s roditeljima razgovarati. 

 Načelnik konstatira da ukoliko budemo u blokadi tada niti djelatnice u vrtiću neće dobiti plaću. 

 S. Kuruc se obraća ravnateljici da najprije nije pravovremeno sazvala roditeljski sastanak kako 

bi se odabrao član Upravnog vijeća, predstavnik roditelja. 

 Predsjednik smatra da bi najbolje rješenje bilo da se sve plaće vrate na ranije razine, a kon 

ankete s roditeljima, ako oni budu suglasni s povećanjem, da se odluči o povećanju plaće svim 

djelatnicama. 

 D. Hunjadi predlaže da se od djelatnica zatraži da one daju pismenu suglasnost da im se plaća 
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isplaćuje kao do sada, prije sudskog spora, a čim se poboljša situacija u Općini da im se plaće 

usklade. 

 Predsjednik konstatira da su one sve već potpisale ugovor o radu, na temelju Pravilnika o 

plaćama koji je usuglasilo Općinsko vijeće. 

 I. Šivak smatra da se svi moramo nečega odreći, te da sve strane moraju u nečemu popustiti. 

 I. Rašanec postavlja pitanje što je uključeno u onih 100 tisuća kuna po sudskoj presudi. 

 Melita Rašanec i predsjednik pojašnjavaju da su to razlike plaća sa zakonskim zateznim 

kamatama, te troškovi sudskog postupka. 

 Predsjednik smatra da bi se svaki član Općinskog vijeća trebao izjasniti o tome što predlaže, da 

on nije protiv nikoga, ali dobro poznaje situaciju u Općini.  

 Zamjenica Kristina Turk smatra da se ne bi smjelo ići u povećanje plaća. 

 S. Kuruc konstatira da je on već iznio svoj prijedlog. 

 M. Baranašić nema komentara. 

 S. Kuzmić smatra da djelatnice trebaju uvidjeti kakva je situacija u Općini i da do daljnjega 

budu suglasne da imaju postojeće plaće.  

 Načelnik konstatira da bi ta privremena mjera, prema njegovoj procjeni, bila do 2015. godine. 

 D. Matoš konstatira da je istog mišljenja kao i S. Kuzmić, ali sumnja u pozitivan rezultat, te 

smatra da sve treba prezentirati roditeljima. 

 I. Šivak predlaže da se vjećnici odreknu svojih naknada na ime troškova vrtića. 

 I. Rašanec predlaže da plaće ostanu iste kao i do sada i  da vrtić ostane raditi, te navodi da će 

povećanje cijene biti loša poruka roditeljima. 

 Z. Međimorec navodi da je on istog mišljenja, te da mora biti kompromisa. 

 D. Hunjadi smatra da se vrtić ne smije zatvoriti, da se djelatnicama ponudi plaća kao i do sada, 

privremeno, a da se vjećnici mogu odreći naknada. 

 I. Baranašić smatra da je potreban kompromis, nikome nisu svađe u interesu, odluke se moraju 

donijeti ali da se svi dogovore, bez obzira na političke stranke, treba djelatnicama ozbiljno ukazati 

kakve su namjere Općine, te predlaže da nam načelnik i zamjenica ponude najpovoljnije rješenje. 

  S. Kuzmić konstatira da je ravnateljica prisutna koja im može prenijeti stavove Općinskog 

vijeća. 

 I. Baranašić postavlja pitanje ravnateljici, da li su one suglasne da im plaće ostanu na istoj 

situaciji, ukoliko i gđa Marija pristane na ustupke. 

 Ravnateljica konstatira da su one suglasne i da su o tome već i razgovarale sa načelnikom. 

 Dogovoreno je da se za utorak, 15.10. održi sastanak načelnika  sa djelatnicama vrtića, a I. 

Baranašić predlaže da sastanku prisustvuju i članovi Upravnog vijeća vrtića.  

  Zaključeno je: da načelnik 15.10.2013. godine obavi razgovor sa djelatnicama dječjeg vrtića; 

da se održi sastanak s roditeljima i da se provede anketa u koliko djelatnice ne pristanu na prijedloge, 

te da se nakon toga donese konačna odluka. 

 

Točka 2. 

 

 Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – razmatranje i usvajanje prijedloga Programa javnih 

potreba i to: Programa o izmjenam Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Legrad u 2013. godini, Programa o izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Legrad u 2013. godini, Programa o izmjeni Programa javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2013. godini, Programa o 

izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2013. godini, Programa o 

izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2013. godini i Plan o izmjeni 

Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2013. godini, te otvara raspravu.  

 Načelnik pojašnjava da su predložene izmjene Programa usklađene sa usvojenim Izmjenama i 

dopunama Proračuna za ovu godinu, ali zbog kratkoće vremena pripreme akata za sjednicu nije se 
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stiglo napraviti prijedloge ovih Programa zajedno sa Izmjenama Proračuna koje su usvojene na 

prošloj sjednici Općinskog vijeća. 

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

prijedloge izmjena Programa i Plana i nakon glasovanja konstatira da su prijedlozi Programa i Plana 

JEDNOGLASNO prihvaćeni. 

 Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Legrad u 2013. godini, Program o izmjeni Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Legrad u 2013. godini, Program o izmjeni Programa javnih 

potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Legrad u 2013. godini, Program o 

izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Legrad u 2013. godini, Program o 

izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Legrad u 2013. godini i Plan o izmjeni 

Plana socijalne skrbi na području Općine Legrad u 2013. godini nalaze se u prilogu zapisnika i 

njegov su sastavni dio. 

    

Točka 3. 

          

 Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o lokacijama na kojima će se 

dozvoliti postavljanje molova („trepa“) na jezeru Šoderica.  

 I. Šivak konstatira da je on razgovarao s ljudima i se 80 % njih ne slaže da se uopće postavljaju 

ti molovi, a svega 20% ljudi to traži. 

 I. Baranašić postavlja pitanje da li ima mogućnosti da se dozvoli postavljanje molova onima 

koji to traže. 

 B. Gregurić konstatira da dio Šoderaša traži da se odrede dijelovi plaže za kućne ljubimce. 

 I. Rašanec odlazi sa sjednice Općinskog vijeća, uz ispriku. 

 I. Šivak smatra da bi se trebalo konačno dogovoriti i točno definirati što napraviti sa Šodericom, 

te da se svi trebaju dogovoriti o tome. 

 Predsjednik konstatira da za Šodericu nemamo izrađenu strategiju razvoja. 

 I. Šivak navodi da postavljanje mola traži gosp. Vitelj, jer je uzurpirao dio plaže, što je 

zaboravio, a dok su se „trepe“ rušile bilo je povriđeno 30-ak ljudi. 

 D. Matoš smatra da je njegovo mišljenje da bi se postavljanjem tih molova samo nagrdilo 

područje Šoderici i ne vidi svrhu njihovog postavljanja. 

 Načelnik pojašnjava da će se zajedno sa Turističkom zajednicom Županije i sa Županijom 

izraditi strategija, prema kojoj bi se napravila podjela područja na tri dijela i to dio za kupače, dio za 

ribiče i dio za pristanište za čamce. 

 S. Kuruc smatra da smo kao Općinsko vijeće neozbiljni, jer je dogovoreno da će se odluka o 

tome prilagoditi volji većine. 

 I. Šivak konstatira da trepe ne trebaju, jer ribolov se može obavljati s obale, te da je to samo 

volja pojedinaca. 

 B. Gregurić navodi da bi se one mogle postaviti samo na dijelu koji je predviđen za ribolov. 

 Predsjednik konstatira da je bila ideja da se sve trepe sruše, a da će Općina odrediti mjesta na 

kojima će se dozvoliti njihovo postavljanje kao i uvjeti koji se moraju zadovoljiti – dimenzije i 

slično. 

 Načelnik konstatira da te molove koriste svi, da se one postave uz prethodnu suglasnost Općine, 

te da se dozvoli samo onim vikendašima koji imaju podmirene obveze prema Općini, na lokacijama 

predviđenim za ribiče, te da budu od ekološkim materijala. 

 B. Gregurić smatra da bi se morala pribaviti i suglasnost Hrvatskih voda.  

 I. Šivak predlaže da se glasa o tome da li će se postavljati molovi ili ne.  

 Stoga predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se dozvoli postavljanje molova na jezeru 

Šoderica i nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije nitko glasovao, „PROTIV“ su bila 3 člana, a 6 

su bila „SUZDRŽANA“. 
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Točka 4. 

 

 Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za 

redovito godišnje financiranje političkih stranaka za stupljenih u Općinskom vijeću Općine Legrad za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine, te za pojašnjenje poziva načelnika i V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da se Odlukom moraju predvidjeti i sredstva za godišnje financiranje 

političkih stranaka prema sastavu Općinskog vijeća do raspuštanja Općinskog vijeća. Navodi da je do 

izmjena došlo u samom nazivu Odluke koji je usklađen sa Zakonom, te da je izmijenjen članak 3. 

Odluke, na način da se zasebno planira iznos po članu Općinskog vijeća od 1.1. do raspuštanja 

Općinskog vijeća i dalje zasebno za razdoblje od konstituiranja Općinskog vijeća do kraja godine. 

Napominje da se donošenjem ove Odluke, Odluka donijeta na 4. sjednici mora poništiti, jer se ne 

može staviti izvan snage s obzirom da ona nije niti stupila na snagu, jer nije još bila objavljena. 

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

glasovanje prijedlog Odluke. 

  Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO. 

 Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje 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. 

 

Točke 5. 

 

 Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda – Pitanja i prijedlozi, te konstatira da imamo 2 pisma 

u svezi Šoderice i to: 

 1) Pismo namjere gosp. Dušana Dulikravić iz Koprivnice u svezi izgradnje letjelišta na 

Šoderici. 

 Načelnik pojašnjava da je ideja interesantna, da je nama cilje da se sa što manje sredstava 

financira iz proračuna Općine, ali da se gosp. Dulikravić obvezao da će riješiti cjelokupnu zakonsku 

regulativu, a s obzirom da smo u postupku izmjena i dopuna PPU Općine Legrad to bi se sada moglo 

predvidjeti. 

 2) dopis Konjičkog kluba „Zenga“ iz Peteranca u svezi dobivanja koncesije ili drugog načina 

korištenja općinskog zemljišta na lokaciji zelene površine oko vodocrpilišta (nekadašnje nogometno 

igralište) na Šoderici. 

 I. Šivak konstatira da je konjički klub već provodio određene aktivnosti na Šoderici. 

 I. Baranašić pojašnjava da je kod donošenja Programa za poljoprivredno zemljište prostor koji 

se sada traži za letjelište bio planiran za teniska igrališt i slično. Smatra da bi najprije trebalo donijeti 

strategiju razvoja prema kojoj bi znali što gdje želimo; smatra da letjelište baš i nije interesantno, a 

pitanje je i da li bi nam se na državnoj razini to odobrilo. 

 Predsjednik smatra da je potrebno što prije započeti sa izradom strategije, te u to uključiti 

stručne ljude, te predlaže da se za letjelište Općinsko vijeće očituje tek po donošenju strategije. 

 Što se tiče zemljišta za potrebe konjičkog kluba, V. Cvetnić pojašnjava da koliko se njoj čini, 

na toj parceli postoji još sporna situacija sa Turističkim društvom Koprivnica koji su uložili prigovor 

na vlasništvo. 

 Po ovom dopisu je također zaključeno da se neće zemljište dati u dugotrajnije raspolaganje ili 

koncesiju dok se ne donese strategija razvoja područja Šoderice. 

 

 3) Postavljeno je pitanje vlasništva „školskog vrta“ u Legradu, na što načelnik pojašnjava da je 

upisan u vlasništvo Općine, da Dražen Kuzmić više ne želi to obrađivati, niti ga održava, te predlaže 

da se napravi program za uređenje. 

  

 I. Baranašić iznosi kritiku u svezi imenovanja članova školskog odbora, navodeći da se njih kao 
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stranku HDZ nije ništa pitalo prilikom predlaganja kandidata. 

 Načelnik pojašnjava da je trebalo hitno dostaviti prijedlog za 3 člana, svi su morali imati visoku 

stručnu spremu, a osim toga nisu svi predloženi od njega članovi bili i prihvaćeni kod imenovanja. 

 Nakon toga predsjedniku je uručena Obavijest o osnivanju Kluba vijećnika SDP-a koju on čita, 

kako bi sve članove Općinskog vijeća upoznao s time. 

 V. Cvetnić postavlja pitanje jednog usmenog zahtjeva, Sanje Ružić iz Velikog Otoka, o čemu 

je pojašnjenje dato na prošloj sjednici Općinskog vijeća. Navodi da smo provjerili i da je tamo 

izgrađena plinska mreža, ali se oni na nju nisu priključili, a nitu niti do kraja otplatili obvezu po 

ugovoru.  

 Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se 

odobri „kompenzacija“ i nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 4 člana, a 5 su bila 

„SUZDRŽANA“, te zahtjev nije prihvaćen. 

 

 Nakon toga V. Cvetnić pojašnjava obvezu prema Poreznoj upravi o kojoj je načelnik izvijestio 

pod 1. točkom dnevnog reda i navodi: da smo imali prijavu Krim policiji u kojem nisu nađene 

nepravilnosti za koje je Općina bila prijavljena, ali da su oni pokrenuli nadzor Porezne uprave u svezi 

ispravnosti putnih naloga, što su nas prije i pitali. Nadzorom Porezne uprave utvrđeno je da na 

putnim nalozima bivšeg načelnika, u 2007., 2008. i 2009. godini (ostale godine nisu kontrolirali) nisu 

bili upisani početni i završni kilometri putovanja niti izvješće o izvršenom putovanju kojim bi se 

dokazalo da je putovanje izvršeno. S obzirom da načelnik prije izrade Zapisnika Porezne uprave nije 

dostavio tražene dokaze, dobili smo prvostupanjsko rješenje prema kojem se sve te isplate smatraju 

plaćom i na njih se moraju uplatiti svi obvezni porezi i doprinosi poslodavca, Općine. Na to Rješenje 

uložili smo Žalbu Središnjem uredu Porezne uprave i dostavili dokumentaciju koju smo tada mogli 

pribaviti, ali nam je sada došlo Rješenje kojim se Žalba odbija. Smatrali smo da je taj postupak 

završen, jer smo u 11. mjesecu prošle godine dobili Nalog o uplati kazne u iznosu 6.000,00 kn 

Općina i 3.000,00 kn načelnik koje smo i platili, a u 12. mjesecu je iz USKOK-a primljeno Rješenje 

da nema osnove za kaznenu prijavu protiv načelnika. S time smo smatrali taj nadzor završenim. 

Međutim sada smo primili to Rješenje da nam se Žalba odbija i da se ne priznaje ništa od dostavljene 

dokazne dokumentacije i to je za 2007. i 2008. godinu. Za nas ostale djelatnike Općine kontrola 

putnih naloga nije izvršena, iako smo i mi na isti način ispostavljali putne naloge, jer niti jednim 

nadzornom Državnog ureda za reviziju nismo bili upozoreni da su to nepravovaljani putni nalozi. 

 

 D. Matoš postavlja pitanje o mogućnosti rušenja breze ispred Bokor Slavka u ul. Petra 

Zrinskog, koji je to zatražio.  

 B. Gregurić pojašnjava da će se to napraviti dok se budu izvodili i drugdje takvi radovi.       

 

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

zaključuje sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u 21.45 sati. 

 

 

 

 Zapisničar:                                                                                               Predsjednik: 

       Vesnica Cvetnić                                                                                          Ivica Gabaj  

  

 

 

  


