
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

 
Općina Generalski Stol 

          Općinsko vijeće 
 
 
     Z A P I S N I K  
 
  sa 2.sjednice Općinskog vijeća, održane 5.7. 2013.g. s početkom u  
  19,00 sati, u prostorijama Vijećnice 
 
Nazočni: Božica Barešć, Neven Katić, Ivica Halar, Ivan Fudurić, Mirko Špehar, Zdenka 
Barešić Marčac,  Neven Dvorabić, Marijan Moguš , Ivica Radočaj, Marijan Moguš, 
Lana Malović, Ivan Škrtić 
Izočni: Ankica Capan – opravdano 
Ostali: Goran Čale, Vesna Grdić, Marina Magdić, Alen Halar, Damir Škrtić 
 
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Ivan Škrtić, te predložio slijedeći   
 
 
      DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 01. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća 
2. Izbor 2. potpredsjednika Općinskog vijeća  
3. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 
4. Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju profesionalno 
5. Prijedlog Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa 
6. Prijedlog Odluke o određivanju naknada vijećnika Općinskog vijeća i članova 

radnih tijela Općinskog vijeća Općine Generalski Stol 
7. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Generalski Stol 
8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, 

odvoza i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Generalski Stol 
9.  Prijedlog Odluke o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu 

Generalski Stol 
10.  Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 

Općine Generalski Stol za 2012. godinu 
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje uređaja i 

objekata komunalne infrastrukture u Općini Generalski Stol za 2012. godinu 
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture za 2012. godinu 
13. Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja 
14. Vijećnička pitanja 
15.  Razno               



 
 
 
Nakon što je pročitan dnevni red,  predložena je i dopuna dnevnog reda , i to prijedlogom 
Koalicije HSP dr. A.Starčević i  HSS-e o imenovanju  vijećnice Lane Malović, umjesto vijećnika 
Petra Mihalić, te prijedlogom predsjednika Vijeća o potpisivanju prisega za Načelnika  i 
zamjenika Načelnika. 
 Dnevni red je dopunom prihvaćen jednoglasno. 
 
Točka 1. 
 
Pročitana je prisega nove vijećnice Lane Malović , koju je ista potpisala, kao i prisega načelnika 
gospodina Alena Halar,  te njegovog zamjenika gospodina Damira Škrtić. 
 
Točka 2. 
 
Kod verifikacije zapisnika , vijećnik Marijan Moguš predložio je da se uz ime i prezime 
vijećnika napiše stranka, budući su dva  vijećnika istog imena i prezimena, a pripadaju 
različitim strankama. 
 Zapisnik se prijedlogom prihvaća jednoglasno. 
 
Točka 3. 
 
   Kod točke oko izbora 2. Podpredsjednika Vijeća, predsjednik Odbora za izbor i  imenovanja 
Ivan Fudurić, istaknuo je kako nema  pisanog prijedloga. Vijećnik Neven Katić zatražio je 
stanku od 3 minute, kako bi se napisao prijedlog i potpisao od strane predlagača - Koalicije HSP 
dr. Ante Starčević, HSS-a, HNS-a  i HSU-a. 
   Nakon nekoliko minuta , dostavljen je pismeni prijedlog za imenovanjem drugog 
podpredsjednika, te je predložen  Neven Katić. Kako nije bilo rasprave, prešlo se na glasovanje, 
te glasovanjem od 5 glasova ZA i 7 protiv prijedlog za imenovanjem Nevena Katić za drugog 
podpredsjednika  Općinskog vijeća  nije usvojen. 
 
Točka 4. 
 
   Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Ivan Fudurić, pročitao je prijedlog  članova za 
imenovanje Odbora za Statut i Poslovnik  i to: Mirko Špehar za predsjednika, Lana Malović za 
člana,  Božica Barešić za člana, Ivica Halar za člana, Neven Dvorabić za člana. Izabrani su 
glasovanjem jednoglasno. 
 
Točka 5. 
 
   Kod ove točke, izvješće je  podnijela marina Magdić. Otvorena je rasprava: 

- Mirko Špehar istaknuo je kako neće podržati prijedlog o naknadi načelnika jer ne zna 
kako će to općinski Proračun podnijeti 

- Marijan Moguš ( HSS)  istaknuo je da mu se naknade čine malo previše,te da je to po 
njemu odluka vladajuće stranke , kao i iznos za maksimalan koeficijent 

- Ivica Radočaj izjavio je kako se slaže  sa mišljenjem  prethodnog vijećnika, te bi kao 
vijećničko pitanje zatražio koeficijente plaća svih zaposlenih 

- Vijećnik Ivan Fudurić smatra da ništa nije izmišljeno od stranke HDZ, te  ove plaće ne 
prelaze 20% zakonskih prihoda 

- Vijećnik Neven Katić istaknuo je kako je proračun malen i slab , te je ovime Proračun  
dodatno opterećen. Istaknuo je kako se nada da će Načelnik imati program i rješenje na 
koji način namiriti ta sredstva 
 
Nakon rasprave, glasovanjem  od 7 ZA i  5 PROTIV prijedlog odluke o naknadi 
načelnika  je usvojen. 
 



Točka 6. 
 
           Ovu točku, pojasnila je referent Marina Magdić. Otvorena je nakon toga rasprava: 

- Mirko Špehar istaknuo je kako neće podržati niti ovaj prijedlog, jer budući je Načelnik 
profesionalac, naknada za njegova Zamjenika je prevelik iznos 

- Neven Katić smatra da odluka nije dobra, jer je to opravdano kada je načelnik volonter, 
no sada je apsurdno da razgovaramo da se plaća nerad. Iznio je prijedlog o  naknadi 
300,00 kn mjesečno, a kada načelnik bude na godišnjem odmoru da ima 2.500,00 kn 

- Vijećnik Ivica Halar istaknuo je kako se stalno ponavljamo, te da smo se držali štednje 
ne bi imali ponovljeni krug  lokalnih izbora 
Nakon rasprave, prijedlog o naknadu zamjenika načelnika usvojen je sa 7a ZA, 
SUZDRŽAN i 4 PROTIV 
 

 
  Točka 7. 
 
           Marina Magdić pojasnila je prijedlog Odluke  naknadi vijećnika i članova radnih tijela. 
  Otvorena je nakon toga rasprava: 
- Marijan Moguš ( HSS)  - predložio je 200,00 kn  po sjednici naknadu vijećniku, a da 
predsjedniku Vijeća  300,00 kn mjesečno 
- vijećnik Neven Katić predložio je da vijećnici rade bez naknade, kao i predsjednik Vijeća 
- vijećnik Ivan Fudurić smatra da se svaki vijećnik može odreći svoje naknade kada to želi  ili 
uplati na neki drugi račun neke udruge i sl. 
       Kako nije više bilo rasprave, prijedlog o naknadi od  300,00 po sjednici  vijećnika, te 
1.000,00 kn  mjesečno predsjednika Vijeća  prihvaća sa 2  SUZDRŽANA, 7 ZA  i 3 PROTIV 
 
Točka 8. 
 
       Izvješće po ovoj točci dao je pročelnik Goran Čale. 
        Otvorena je rasprava: 

- Vijećnik Neven Katić smatra da mi tu nemamo što razmišljati, kada je potrebno da se to 
riješi i donese 
-isto mišljenje ima i vijećnik Marijan Moguš ( HSS) , s prijedlogom da se tada kada to 
bude aktualno,  komunicira sa građanima  na terenu, kako bi se što više toga pozitivno 
riješilo 

 
 Točka 9. 
 
         Izlaganje je podnijela Marina Magdić. 
         Istaknula je kako imamo dva prijedloga i to  ponuđača: DRAIVA d.o.o.   i Babić d.o.o. 
         Cijena u ponudi DRAIVE  d.o.o. je 50% veća od sadašnje, te je stav stručnog Povjerenstva 
da se natječaj poništi i otvori novi. 
        Otvorena je rasprava: 

- Vijećnik Neven Katić istaknuo je kako je razgovarao sa načelnikom općine Tounj, koji 
imaju odluku o osnivanju trgovačkog društva za odvoz smeća i to bi nama bilo idealno 
rješenje. Treba napraviti izračun i razgovore voditi u tom smjeru, gdje bi se zaposlilo 
dvoje ljudi i  riješio problem  s odvozom 

    Nakon rasprave, točka je dana na glasovanje, te je jednoglasno poništen natječaj za odabir 
koncesionara za odvoz smeća. 
 
Točka 10. 
 
        Točku je pojasnila Marina Magdić. 
       Nije bilo rasprave, te je odluka donijeta sa 7 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH 
 
 
 



Točka  11. 
 
       Izvješće je podnijela Marina Magdić. 
       Nakon toga , otvorena je rasprava: 

-  vijećnik Neven Katić smatra da je izvješće netočno i to je neistina 
- Vijećnik Marijan Moguš ( HSS)  pita da li su svi obuhvaćeni kantama za odvoz smeća,  

jer mnogi ljudi to ne žele prihvatiti  i ne plaćaju 
Glasovanjem je  Izvješće prihvaćeno jednoglasno. 

 
Točka 12. 
 
       Ovu je točku pojasnio pročelnik Goran Čale.Nije bilo rasprave, te je glasovanjem  
prihvaćeno sa 9 glasova ZA i 3  SUZDRŽANA. 
 
Točka  13. 
 
       Pročelnik Čale je pojasnio i ovaj prijedlog Odluke. 
      Otvorena je rasprava: 

- Vijećnik Ivica Radočaj  upitao je što je najam radnog stroja, na  što mu je odgovoreno 
da je to leasing 

 Glasovanjem  je Izvješće prihvaćeno sa  10 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA. 
 

Točka 14. 
 
           Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja  pojasnio je pročelnik Goran Čale. 
          Prihvaćeno je jednoglasno prema Odluci. 
 
Točka 15. 
 
     Pod točkom vijećnička pitanja, javili su se slijedeći vijećnici: 

- Ivan Fudurić upitao je da li je gotov Plan zaštite i spašavanja, na što je pročelnik Čale 
odgovorio da je, te  se čeka dostava u digitalnom obliku 

- Ivica Radočaj upitao je u kojoj je fazi izgradnja vrtića, te je načelnik Halar odgovorio da 
je u završnoj fazi tehničke izvedbe, te ostaje pitanje modela puštanja vrtića u rad, a to su 
dvije mogućnosti: ili Općina sama - što nas puno košta ili ga dati na korištenje. 
Postoji mogućnost rada i  same igraonice, sve će se vidjeti 

- Mirko Špehar zatražio jekupnju  lampe javne rasvjete i to za Goričice i  Trnovo, te bi za 
potrebe mjesnog odbora trebala kombinirka- za put prema Lipi i selu Lauši 

- Neven Katić upitao je dali  se se ubire komunalna naknada za škole, trafostanicu, 
željezničku stanicu, te  zatražio pisani odgovor 

- Lana Malović upitala je u kojoj je fazi sportska dvorana,  kao i pitanje vlasništva 
Zadružnog doma, na što je Načelnik odgovorio kako kako imamo projekat koji je dat 
Ravnatelji škole koja će kandidirati prema Ministarstvu, a  što se tiče Doma, čestica je 
općinska a zgrada od Mrežnice d.o.o. Oni se još nisu upisali u gruntovnici, sudski su spor 
dobili, pa ćemo vidjeti što će biti dalje 

- Marijan Moguš ( HSS) upitao je kada će se asfaltirati  putevi koji su ostali neasfaltirani 
- Neven Katić upitao je ponovno za problem oko uklanjanja znakova za Dobreniće, rečeno 

je da će biti uklonjeni, no do danas ništa 
- Ivica Halar upitao je za uređenje Centra, priključci za vodu za Gornje Bobane? 
- Ivica Radočaj upitao je da li je cesta koja ide od Dobrenića do Katića planski put, jer je 

to zapušteno i trebalo bi ga urediti 
  
   Sjednica je sa radom završila u 21,50 sati. 
 
ZAPISNIČAR :     PREDSJEDNIK OPĆ.VIJEĆA:           
 
Vesna Grdić         Ivan Škrtić 



 
          
 
 
  
   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


