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ZAPISNIK 

od 10. listopada 2013. godine 

  

sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-8 od 4. 

listopada 2013. godine. 

 Prisutni: Ivica Gabaj – predsjednik, Ivana Halapija, Dijana Hunjadi, Snježana Kuzmić,  

                         Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Zdravko Međimorec, Ivica Rašanec i Ivan Šivak  

                         - članovi. 

 Ne prisustvuju: Ivica Baranašić i Marijan Baranašić - članovi – nisu opravdali nedolazak. 

 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 

                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad,  

                                             Božica Gregurić – komunalni redar 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: 19.00 sati. 

 

 Predsjednik pozdravlja sve prisutne te poziva Vesnicu Cvetnić 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 predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora „Geopodravine“ d.o.o., 

2. Rasprava i donošenje odluke o daljnjem postupanju i funkcioniranju Dječjeg vrtića 

„Dabrić“ Legrad, 

3. Donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta 

(zimska služba) na području Općine Legrad, 

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika 

Općine Legrad koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, 

5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog 

načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad, 

6. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odrđivanju koeficijenta za obračun plaće 

službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

 Nakon toga predsjednik postavlja pitanje izmjena i dopuna predloženog dnevnog reda, a s obzirom 

da nije bilo prijedloga, daje prijedlog dnevnog reda na glasovanje. 

 Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen. 

  

Točka 1. 

 Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – imenovanje člana Nadzornog odbora „Geopodravine“ 

d.o.o., te otvara raspravu. 
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 Načelnik pojašnjava bi se Skupština „Geopodravine“ trebala održati 18.10. na kojoj bi se moralo 

utvrditi kakva je „daljnja sudbina Društva“, treba vidjeti tko ostaje, a tko ne, te da li će Općina ići u 

dokapitalizaciju Društva. Pojašnjava da smo bili na sastanku u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost kod gosp. Blažekovića koji vodi naš predmet i kod načelnice Sektora za energetsku 

učinkovitost, u svezi isplate potraživanja Općine za otkup zemljišta za gospodarsku zonu, te nam je 

rečeno da Fond ima novaca da to isplati, ali su još u proljeće zatražili sastanak u Ministarstvu 

gospodarstva koje se niti nakon požurnice nije očitovalo u svezi daljnjeg plana Države u tom projektu. 

Načelnica u Fondu podržava projekat, ali sve ovisi o odluci Ministarstva gospodarstva. Navodi da je na 

zahtjev Općine zakazan sastanak u Ministarstvu gospodarstva za sutra, 11.10. Pojašnjava da što se tiče 

Županije, bio je na razgovoru kod gosp. Štimca, te da sve ovisi o daljnjem odnosu INE i MOL-a.Što se 

tiče člana Nadzornog odbora predlaže da to bude netko od vjećnika iz HDZ-a, s obzirom da je Ivica 

Baranašić izrazio želju da i oni žele biti uključeni u taj projekt, te je on imao plan da se njega i predloži 

za člana Nadzornog odbora.  

 S obzirom da on nije prisutan ovoj sjednici, predsjednik se obraća ostalim članovima iz HDZ-a. 

 D. Hunjadi konstatira da HDZ, uz prethodne konzultacije na Stranci, nemaju prijedlog za člana. 

 D. Matoš navodi da se oni u SDP-u nisu o tome dogovarali, jer su smatrali da će netko od strane 

HDZ-ovih vijećnika dati svoj prijedlog. 

 S. Kuruc smatra da bi to trebao biti netko tko je do sada bio član Općinskog vijeća kako bi se 

nastavio kontinuitet rada, s obzirom na dosadašnje aktivnosti, jer novi članovi Općinskog vijeća nisu 

upoznati detaljnije sa projektom. 

 D. Matoš predlaže predsjednika, Ivicu Gabaja, ali on navodi da ne može prihvatiti tu dužnost, s 

obzirom na već brojne obveze koje ima. 

 I. Šivak smatra da je to odgovorna i ozbiljna dužnost. 

 Nakon toga predloženo je da se za člana imenuje Snježana Kuzmić, članica Općinskog vijeća, koja 

je prihvatila kandidaturu. 

 Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednik daje na glasovanje prihvaćanje prijedloga za imenovanje 

Snježane Kuzmić za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva „Geopodravine“ d.o.o. i nakon 

glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen i o tome je donijeto Rješenje koje se 

nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 2. 

 Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – rasprava i donošenje odluke o daljnjem postupanju i 

funkcioniranju Dječjeg vrtića „Dabrić“, te daje riječ načelniku. 

 Načelnik pojašnjava da je obavio razgovor sa djelatnicama vrtića i da one nisu odustale od svojeg 

zahtjeva za povećanjem plaća, te da je provedena anketa među roditeljima – od 20 podijeljenih anketa 

vraćeno je 18 od kojih bi 16-ero ispisalo djecu ukoliko bi cijena iznosila 900,00 kuna, 2-je roditelja je 

suglasno s plaćanjem cijene, a 2 roditelja se nije izjasnilo. 

Načelnik konstatira da postoji druga opcija, a to je upis još dodatnih 10-ero djece uz zapošljavanje 1 

osobe volontera na vrijeme od 1 godine, i 3. opcija je ponuditi Mariji Dominković otpremninu, a ostale 

djelatnice da ostanu na dosadašnjoj plaći s time da se zaposli još jedan volonter. Problem je jedino u 

tome što bi otpremnina iznosila za 36 godina rada preko 200 tisuća kuna.  

 V. Cvetnić navodi da bi bilo dobro razmisliti i o mogućnosti privatizacije vrtića, odnosno da se 

prostor da u zakup nekome tko će tu imati otvoren dječji vrtić.  

 Sa sjednice odlazi Zdravko Međimorec, koji je ranije najavio svoj mogući raniji odlazak. 

 I. Rašanec pita što će biti ako se povećaju plaće i cijena, a djeca se ispišu. 

 Predsjednik konstatira da bi to bio jedan razlog više za zatvaranje vrtića. 

 D. Hunjadi izjavljuje da je razgovarala s ljudima i da ih većina smatra da bi zatvaranje vrtića bilo 

„van pameti“, jer je u Legradu samo to ostalo. 
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 D. Matoš postavlja pitanje da li je rješenje da se daju novci koje Općina nema. 

 D. Hunjadi konstatira da udruge dobivaju dosta sredstava, te bi bilo bolje da se njima nešto smanji 

i da se ta sredstva namaknu za dječji vrtić.  

 Predsjednik smatra da su svi naučeni da se na Općinskom vijeću donose odluke „kojima svi 

plješću“, ali da je ponekad potrebno napraviti i nešto s čime neće svi baš biti prezadovoljni, ukoliko je to 

u interesu Općine. 

 D. Hunjadi navodi da se svugdje ide na „rezanje troškova“,a zašto se to pri nama ne može 

napraviti, te smatra da načelnik nekad mora biti i „popljuvan“ ukoliko želi biti uspješan. 

 D. Matoš smatra da rezova mora biti za sve. 

 Predsjednik smatra da se stalno pronalaze razlozi da se neki problemi riješe na lakši način, ali to ne 

može uvijek biti izbor. 

 I. Šivak predlaže da se naprave kalkulacije uz povećanje cijene na 650,00 kuna, te da se vrtić 

privatizira (ponudi da netko tu djelatnost obavlja privatno), jer stalno provlačimo tu problematiku, a bez 

donošenja konačnog rješenja. 

 Načelnik konstatira da bi uz 600 kuna cijene za 20-ero djece u vrtiću prihod od roditelja bio 

140.000,00 kn, a Općina bi trebala pokrivati 360.000,00 kn. 

 S. Kuruc smatra da se vrtić nije trebao iz škole niti odvajati.  

 Predsjednik pojašnjava problematiku predškolskog odgoja u Školi kada smo zadnje godine za 10 

satni program također financirali 360 tisuća kuna. 

 D. Matoš iznosi prijedlog rješanja problema: da dječji vrtić radi do 31.12.2013. godine, a nakon 

toga da se zatvori ukoliko se u međuvremenu ne pronađe druga opcija kojom bi se riješio problem 

financiranja. 

 S. Kuruc također smatra da bi se sredstva od 75 tisuća kuna mogla namaknuti od smanjenja 

dotacija udrugama. 

 Načelnik navodi da što se tiče vatrogasnih udruga tu imamo zakonsku obvezu financiranja.  

 I. Šivak smatra da se djelatnicama treba prezentirati plan da se od 1.1.2014. planira zatvoriti vrtić, 

pa će možda razmisliti o svojim daljnjim namjerama i stavovima. 

 S. Kuruc smatra da i predsjednik mora snositi određene sankcije, jer je tražio da se sudski postupak 

provede do kraja, iako je čak i Vernić bio protiv toga. 

 Predsjednik konstatira da ukoliko se apelira na njegovu nagradu za rad, kao predsjednika 

Općinskog vijeća, da se on ne misli toga odreći.  

 Nakon toga predsjednik iznosi svoj prijedlog: da se plaće svih zaposlenika u Dječjem vrtiću 

usklade sa Zakonskim propisima.  

  Nakon toga načelnik iznosi svoj konkretan prijedlog i to:  

1. da se plaće zaposlenih u Dječjem vrtiću „Dabrić“ usklade temeljem članka 51. Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i to od 1.11.2013. godine s plaćom za mjesec listopad 

2013. godine,  

2. da se poveća cijena koju plaćaju roditelji – korisnici usluga, sa 500,00 na 600,00 kuna 

mjesečno, odnosno usvoji izmjena u članku 3. Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja – 

korisnika usluga u sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području 

Općine Legrad, 

3. da se brišu sve olakšice u svezi plaćanja cijene dječjeg vrtića, odnosno da se briše članak 4. iste 

Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja – korisnika usluga. 

   

 Nakon stanke od 5 minuta koju je predsjednik odobrio na zahtjev članova SDP-a, Dragutin Matoš 

povlači svoj prijedlog u svezi daljnjeg rada Dječjeg vrtića.  

 

 Predsjednik nakon toga daje na glasovanje podnesene prijedloge i to: 
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 1. prijedlog predsjednika, te nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovao 1 član, 

„SUZDRŽANA“ su bila 4 člana, a ostali članovi se nisu izjasnili. 

 2. prijedlog općinskog načelnika određen u točkama 1., 2. i 3., te nakon glasovanja konstatira da su 

„ZA“ glasovala  4 člana, 1 je bio „PROTIV“, a 3 su bila „SUZDRŽANA“, te prijedlog načelnika nije 

prihvaćen.  

  

 Nakon toga predsjednik konstatira da daje neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Općinskog 

vijeća Općine Legrad. 

 Na tu konstataciju Stjepan Kuruc izjavljuje da on to nema pravo učiniti, podnijeti ostavku na 

dužnost predsjednika Općinskog vijeća, da mu se ostavka neće  prihvatiti, jer se zna pod kakvim je 

uvjetima bio izabran za predsjednika, te napušta sjednicu.  

 

 Ivica Gabaj na zahtjev ostalih članova Općinskog vijeća prihvaća vođenje ove sjednice Općinskog 

vijeća do njenog završetka.   

   

Točka 3. 

 Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o povjeravanju komunalnih poslova 

održavanja nerazvrstanih cesta (zimska služba) na području Općine Legrad , te pojašnjava da su danas 

otvorene dvije primljene ponude, tvrtke „PRIZMA“ i „HIDROKOP“ iz Koprivnice, te da je prema 

cijenama povoljnije ponuda „HIDROKOP-a“. 

 Nakon toga načelnik pojašnjava tablicu sa cijenama, navodeći da od svih navedenih poslova 

najznačajniji i najčešći će biti razgrtanje snijega, gdje je Hidrokop povoljniji. 

 I. Šivak konstatira da je u „gornjem dio tabele“ povoljniji Hidrokop, a u „donjem dijelu tabele“ je 

povoljnija Prizma, a on osobno bi radije izabrao Prizmu. 

 I. Rašanec smatra da se ugovor može i raskinuti ukoliko nećemo biti zadovoljni obavljanjem 

poslova. 

 Pitanja više nije bilo i predsjednik daje na glasovanje prihvaćanje ponude „HIDROKOP-a“ za 

sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta (zimska služba) 

na području Općine Legrad u zimskom razdoblju i nakon glasovanja konstatira da je ponuda 

JEDNOGLASNO prihvaćena (sa 7 glasova ZA). 

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

   

Točka 4. 

 Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad 

zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, te 

poziva načelnika za pojašnjenje. 

 Načelnik pojašnjava da bi se u članku 1. izmijenio postotak sa predloženih 15% na 25%. 

 I. Rašanec postavlja pitanje na što se to odnosi. 

 Pojašnjeno je da se radi o volonterskoj naknadi zamjenice općinskog načelnika kojoj je do sada 

naknada iznosila 50% obračunatog iznosa za plaću, ukoliko bi zamjenik općinskog načelnika bio u 

radnom odnosu, a sada je predloženo smanjenje, ali ne kao što je navedeno u dostavljenom prijedlogu, 

već smanjenje na 25%. 

 Postavljeno je pitanje koliko bi iznosilo mjesečno. 

 M. Rašanec konstatira da bi ukupni mjesečni trošak iznosio 1.156,54 kn, a neto naknada bi bila 

614,62 kn.   

 I. Šivak smatra da bi se time napravila ušteda za Općinu. 

 Predsjednik poziva zamjenicu načelnika da se izjasni na koji način ona obrazlaže te troškove. 

 Zamjenica načelnika, Kristina Turk, pojašnjava da ima određene poslove koje obavlja u Općini, a 
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za te dolaske u Općinu iz Kutnjaka ima i troškove, tu su i troškovi telefona i mobitela. 

 D. Hunjadi postavlja pitanje koji su rezultati njezina rada u Općini. 

 Zamjenica načelnika konstatira da je kontaktirala sa jednim ponuditeljem koji je zbog tog 

razgovora smanjio cijenu jedne ponude koju je dostavljao Općini. 

 I. Rašanec navodi da se dužnost zamjenika načelnika do sada obavljala bez naknade, badava za 

Općinu, te smatraju da se za volontersku naknadu moraju u Općinu donijeti i rezultati.  

  D. Hunjadi smatra se za 13.000,00 kn godišnjeg iznosa u Općini moraju vidjeti neki rezultati, a ako 

rezultata nema, tada niti naknada nije potrebna.  

 Presjednik konstatira da se u ovakvoj financijskoj situaciji ne bi trebalo teretiti Općinu, već da se 

na drugi način nadoknade troškovi koje ima zamjenica. Konstatira da je kao predsjednik Općinskog 

vijeća također dosta trošio na gorivo i za telefon, te smatra da bi zamjenici bila dovoljna naknada kao što 

je propisana i za njega, te da bi postotak moga ostati na 15%. 

 Nakon toga predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje prijedlog načelnika da se postotak 

smanji sa 50% na 25%.  

 Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su „ZA“ glasovala 3 člana, 3 su bila „PROTIV“ i 1 

„SUZDRŽAN“. 

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje prvobitni prijedlog načelnika koji su primili i članovi 

Općinskog vijeća sa sazivom, da se postotak umanji sa 50% na 15%, te nakon glasovanja konstatira da je 

„ZA“ glasovao 1 član, 4 su bila „PROTIV“ i 2 „SUZDRŽANA“, te predložene izmjene nisu prihvaćene.   

   

Točka 5. 

 Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim 

materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad, te za 

pojašnjenje daje riječ načelniku. 

 Načelnik pojašnjava da bi se predloženom izmjenom smanjili koeficijenti za plaću načelnika i 

njegovog zamjenika i to: da se koeficijent načelnika sa 1,80 smanji na 1,70, a koeficijent za plaću 

njegovog zamjenika da se smanji sa 1,53 na 1,00. 

 Pitanja po ovom prijedlogu nije bilo, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke i nakon 

glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen i o tome je donijeta Odluka koja se 

nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 6. 

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

koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Legrad, te poziva načelnika za pojašnjenje. 

 Načelnik pojašnjava da bi se koeficijenti službenika smanjili i to: za voditeljicu Odsjeka u 

Jedinstvenom upravnom odjelu sa 1,22 na 1,20, a koeficijenti za računovođu i komunalnog redara sa 

1,08 na 1,06. 

 Predsjednik konstatira da nije u redu to što se radi, odnosno da to nije moralno, jer se prije toga 

odobrilo povećanje plaća zaposlenima u Dječjem vrtiću, a djelatnice Općine obavljaju i poslove za dječji 

vrtić. 

 D. Hunjadi se slaže s predsjednikom smatrajući da predložena smanjenja nisu u redu. 

 V. Cvetnić navodi da su one kao djelatnice malo povrijeđene sa predloženim smanjenjem, tim više 

što takva smanjenja neće donijeti neku značajnu uštedu za Općinu, a njima će se na godišnjoj razini to 

odraziti u velikoj mjeri. Navodi da smatraju da su time „kažnjene“ zbog cjelokupne financijske situacije 

u Općini i zbog činjenice da se računi nisu uredno podmirivali te su ostali dugovi iza prijašnjeg 
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načelnika. Navodi i činjenicu da sve što je bilo negativno u Općini uvijek se je išlo preko njihovih leđa, 

kao npr. blokade računa i to nije bilo jedanput nego već više puta. Suglasne su da smanjenjem plaće i 

one doprinesu tome da to Općinu izvuče iz financijske krize, ako to vjećnici smatraju ispravnim. Navodi 

da povećanje plaće nisu dobile već nekoliko godina, niti su to tražile, da po potrebi rade prekovremeno, 

bez da traže plaćanje prekovremenog rada, a poslova je sve više koji se prenose na Općinu.  

 Predsjednik smatra da je sve bilo zamišljeno u najboljoj namjeri, da podržava načelnika da se 

naprave određene uštede u Općini, ali da nakon odobrenja za usklađenje plaća u vrtiću, to nije moralno. 

 D. Matoš konstatira da nam je dječji vrtić stalni „kamen spoticanja“ i konstatira da je onda najbolje 

da ga se zatvori. 

 Druge rasprave po ovoj točki nije bilo, te predsjednik daje na glasovanje prihvaćanje Odluke o 

izmjenama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da „ZA“ nije nitko 

glasovao, „PROTIV“ su bila 5 člana, 1 član je bio „SUZDRŽAN“, a 1 član se nije izjasnio.  

 

 S obzirom da članovi Općinskog vijeća nisu prihvatili smanjenje koeficijenata službenika u 

Općini, od strane vjećnika konstatirano je da nije u redu da se u tom slučaju smanjuje i plaća načelnika, 

te su zatražili da se izglasana Odluka u svezi plaće načelnika poništi i da se ponovo glasuje o Odlukama 

iz točaka 4. i 5. ovog Zapisnika i to uz slijedeće prijedloge: 

 1. da se u Odluci o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načenika Općine Legrad izvrši izmjena koeficijenta samo za plaću zamjenika općinskog 

načelnika i to sa 1,53 na 1,00, a da koeficijent općinskog načelnika ostane isti.  

 O tom prijedlogu je glasovanjem, JEDNOGLASNO „ZA“ donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu 

zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 2. da se u Odluci o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Legrad koji dužnost 

obavlja bez zasnivanja radnog odnosa izmijeni koeficijent i to sa „50%“ na „25%“. 

 O tom prijedlogu je glasovanjem, sa 4 glasa „ZA“ i 3 „SUZDRŽANA“ glasa, donijeta Odluka koja 

se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 7. 

  Predsjednik otvara 7. točku  - pitanja i prijedlozi, te čita zamolbu Imbre Oršoša iz Legrada za 

pokriće duga za školsku kuhinju za dijete. 

 Načelnik konstatira da ukoliko se udovolji ovoj zamolbi, takvih istih ćemo imati od više obitelji 

koji također ne plaćaju školsku kuhinju. 

 Za raspravu se nitko nije javio i predsjednik daje na glasovanje donošenje zaključka o prihvaćanju 

zamolbe i nakon glasovanja konstatira da su svi članovi glasali „PROTIV“. 

  

 

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

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u: 21.50 sati. 

 

 Zapisničar:                                                                                          Predsjednik: 

       Vesnica Cvetnić                                                                                     Ivica Gabaj  


