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	ZAPISNIK
         od 28. prosinca 2015. godine
	
sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad.
	
	Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/15-01/02, URBROJ: 2137/10-15-11 od 17. prosinca 2015. godine.
	Prisutni:  Snježana Kuzmić – predsjednica, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj, Zvonko Juras, 
                           Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec i Ivica Rašanec – članovi.    
          Ne prisustvuju: Ivana Halapija, Dijana Hunjadi i Ivan Šivak (ispričao se zbog spriječenosti 
                                     dolaska na sjednicu).
	 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad,
                                               Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad
                                               Melita Rašanec – računovodstveni referent.               
	Zapisničar: Melita Rašanec – računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 
                              Legrad.
	Početak rada: 19.10 sati.

	Predsjednica pozdravlja sve prisutne članove Općinskog vijeća, te prije otvaranja sjednice poziva M. Rašanec da izvrši prozivku i nakon prozivke konstatira da je prisutno 8 članova Općinskog vijeća. 
	Nakon toga otvara 29. sjednicu Općinskog vijeća i predlaže slijedeći  
		
D N E V N I  R E D

	1. Razmatranje i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad,
	2.  Pitanja i prijedlozi. 

	Predsjednica postavlja pitanje u svezi izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda.
	Prijedloga za izmjene ili dopune predloženog dnevnog reda nije bilo, te predsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni red i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen, sa 8 glasova „ZA“.

Točka 1.
	
	Predsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – razmatranje i donošenje Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad, te za pojšanjenje daje riječ načelniku. 
	Načelnik pojašnjava prijedlog Pravilnika po člancima i navodi da je prijedlog sličan Županijskom Pravilniku, da je u članku 1. navedeno da će se financirati programi i projekti udruga koje je Općinsko vijeće definiralo Proračunom za 2016. godinu kao i sredstva za financiranje pojedinog programa i projekta, da su člankom 4. utvrđena prioritetna područja koja će se financirati, a u članku 5. su ta područja detaljnije razjašnjena. Navodi da je su člankom 11. utvrđena mjerila koja moraju ispunjavati korisnici financiranja, a to je da udruga mora biti registrirana i upisana u određeni registar, da su ispunjene sve obveze iz prethodne godine, da nemaju dugovanja, da imaju donijete financijske planove, te da su uredno predali sva potrebna izvješća Općini i drugim institucijama; pravilnikom je definirano da se gospodarske djelatnosti udruga neće financirati. Pojašnjava da se u roku od 30 dana od usvajanja proračuna mora objaviti kada će se raspisivati javni pozivi za sufinanciranje programa udruga, a tu obavijest je potrebno dostaviti i Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. Predlaže da se javni pozivi raspisuju više puta godišnje i to u siječnju, lipnju i studenom ukoliko preostane financijskih sredstava; da se sa svakim korisnikom sklapa ugovor o njegovim pravima i obvezama; da je člankom 18. navedeno koju su sve dokumentaciju obvezne priložiti udruge uz zahtjev za sufinanciranje; da će ocjenjivanje prijedloga obavljati povjerenstva, a svaki tko neće biti zadovoljan rezultatom može podnijeti prigovor. Pravilnikom je određen i način praćenja realizacije programa od strane Jedinstvenog upravnog odjela, kao i namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava. Konstatira da su se neki članovi udruga, na održanom sastanku pobunili zbog toga što će morati dostavljati preslike računa kojima će se pravdati utrošak sredstava, što je definirano člankom 39. Pravilnika. 
	Z. Juras postavlja pitanje da li je načelnik održao sastanak sa udrugama i upoznao ih s njihovim obvezama.
	Načelnik pojašnjava da ih on već i ranije upoznao sa promjenama i obvezama koje će imati. Nadalje pojašnjava da je člankom 41. određeno da se iz općinskih sredstava neće moći financirati programi koji se već financiraju iz nekog drugog izvora, odnosno nema dvostrukog financiranja istih troškova. Navodi da su Pravilnikom točno utvrđeni prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi koji će se sufinancirati, ali i obveza povrata sredstava Općini, ukoliko se program za koji je odobreno sufinanciranje ne realizira u ugovorenom roku. Pojašnjava da bi natječaj bio otvoren 15 dana, a raspisivanje se planira oko 15.01.2016. i dalje oko 15.06., a u 11. mjesecu ako ostane sredstava. Prema prijedlogu iz Pravilnika konačnu odluku, ocjenu programa bi dalo povjerenstvo, ali predlaže da ocjenu prijedloga napravi Odbor za suradnju s udrugama koji je Općinsko vijeće imenovalo.
	Predsjednica otvara raspravu po prijedlogu.
	Z. Juras postavlja pitanje kako su udruge prihvatile te promjene i drugačije obveze.
	Načelnik pojašnjava da ne na zadovoljavajući način, ali da ćemo im maksimalno pomoći sad na prvom natječaju; na koordinaciji udruga im se to sve predstavilo. Konstatira da će se zaštita od požara ubuduće financirati preko Vatrogasne zajednice, osim kapitalnih obveza, te navodi da se do sada u Registar udruga upisano 26 aktivnih udruga, ali svi nisu predali potrebnu dokumentaciju, tako da ih ostaje 15-ak.  
	Predsjednica navodi da su članovi udruga uglavnom volonteri i bit će problema i teško će se priviknuti na nešto novo što nalaže zakon. 
	I. Rašanec postavlja pitanje da li Selnica Podravska ima udrugu žena, na što mu je odgovoreno da su oni po broju udruga najjači u naseljima, jer imaju tri udruge.
	I. Gabaj smatra da je Pravilnik toliko stručno napravljen da ga može razumjeti samo pravnik, što u Županiji nije problem, ali takav pravilnik je za Općinu prekompliciran, ima dosta nejasnoća, čemu se imenuju tri povjerenstva, zašto toliko toga mora odraditi Jedinstveni upravni odjel, a i načelnik je dosta uključen. Postavlja pitanja u svezi članka 9., 10., 11. i 17. u kojima je navedeno da Općina provodi, sklapa ugovor – kako može Općina biti odgovorna osoba, na što načelnik pojašnjava da se to smatra da je poznato tko po zakonu zastupa Općinu i sklapa ugovore u ime Općine, nakon čega gosp. Gabaj smatra da će se dosta udruga morati ugasiti, te zašto se nije predložio jednostavniji pravilnik. 
	Načelnik pojašnjava da je on predložio jednostavniji pravilnik, ali je od Ureda državne uprave sugerirano da se pravilnik napravi u skladu s županijskim pravilnikom koji je usklađen sa zakonom i Uredbom.
	I. Rašanec postavlja pitanje da li su i druge Općine morale donijeti takav Pravilnik. 
	Načelnik pojašnjava da jesu, te su tražile i našu pomoć oko tog Pravilnika, jer svi moramo imati određene kriterije za financiranje.
	Za raspravu se po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio, te predsjednica daje na glasovanje prijedlog Pravilnika, sa izmjenom članka 28. da ocjenu ne radi posebno povjerenstvo već Odbor za suradnju s udrugama građana Općinskog vijeća. 
	Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je „ZA“ glasovalo 7 članova, a 1 je bio „PROTIV“, te je većinom glasova usvojen Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Legrad koji se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio.

 
Točka2.

	Predsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te daje riječ načelniku.
	Načelnik pojašnjava da smo od Županije dobili na uvid Poziv za dodjelu javnih priznanja Koprivničko-križevačke županije, da Općinsko vijeće može predložiti udrugu, osobu ili druge subjekte za javna priznanja, a nakon toga čita koja se sve javna priznanja dodjeljuju, te da je rok za dostavu prijedlog do 21.01.2016. godine. 
	S. Kuruc konstatira da dio tih priznanja predlaže Župan.
	Po ovoj točki nije bilo rasprave niti prijedloga.

	Marijan Baranašić poziva na skupštinu NK Graničara, 29.12.2015. u 18.00 sati, a nakon toga postavlja pitanje da li se može na koji način utjecati na Policiju čije su ophodnje stalno po Legradu i naši ugostielji se jako žale, jer dolaze na parkirališta ispred ugostiteljskih objekata i popisuju tablice od parkiranih auta, a imaju objašnjenje da nadziru osobe zbog čestih krađa.
	   	
	 S obzirom da se za raspravu više nitko nije javio, predsjednica se zahvaljuje prisutnima, svim članovima Općinskog vijeća želi sve dobro u novoj godini i zaključuje sjednicu Općinskog vijeća.
	Čestitke sa željama u dolazećoj novoj godini iskazao je i načelnik, te predsjednik KUD-a, vijećnik Dragutin Matoš. 

	Dovršeno u: 19.45 sati.

	Zapisničar:                                                                                                 Predsjednica:
      Melita Rašanec                                                                                          Snježana Kuzmić



Zapisnik sastavila:
 Vesnica Cvetnić







