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Z A P I S N I K 

sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad 

 
održane dana 12. lipnja 2013. godine u sali "Legradskog doma" u Legradu, Trg svetog Trojstva 

52A. 

 Prisutni: Ivica Baranašić, Ivica Gabaj, Zvonko Juras, Dragutin Matoš,  Zdravko Međimorec,  

                          Ivan Sabolić, Ivan Šivak, Kristina Turk i Mladen Vernić  

  Ne prisustvuju: Zlatko Horvat i Amin Jacoub – opravdali izostanak 

 Sjednici prisustvuju: predstavnici Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj 

županiji: predstojnica Elizabeta Repić Perković, gospođa Josipa Šoš i gospođa Marina Vrhar 

(voditeljica Službe za zajedničke poslove).  

 Zapisničar: Vesnica Cvetnić. 

 Početak rada: 13.00 sati. 

 

 Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Legrad otvara ovlašteni predstavnik Ureda 

državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, predstojnica gospođa Elizabeta Repić Perković koja 

pozdravlja sve novoizabrane članove Općinskog vijeća i nazočne goste, te moli pročelnicu da izvrši 

prozivku novoizabranih članova Općinskog vijeća, kako bi se utvrdio kvorum. 

 Nakon izvršene prozivke, gospođa Repić Perković konstatira je prisutno 9 članova, a nema 2 člana 

koji su opravdali izostanak, te konstituirajućoj sjednici prisustvuje većina članova Općinskog vijeća.   

 Nakon toga pušta se tonska snimka himne "Lijepa naša". 

  

 Gospođa Repić Perković konstatira da je u pozivu za sjednicu dostavljen prijedlog dnevnog reda i 

to: 

  

D N E V N I   R E D 

 

 1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije, 

 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članica/članova Općinskog vijeća, 

     - Utvrđivanje članice/člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora 

predsjednika, 

             - Polaganje svečane prisege članica/članova Općinskog vijeća, 

 3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, 

 4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.  

 

 Gospođa Repić Perković moli članove Općinskog vijeća da se glasovanjem izjasne o predloženom 

dnevnom redu i nakon glasovanja konstatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO prihvaćen 

sa 9 glasova "ZA". 

 

 Nakon toga gospođa Repić Perković predlaže da se nastavi s radom prema usvojenom dnevnom 

redom i otvara 1. točku dnevnog reda. 

 

 TOČKA 1. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE 

 

 Gospođa Repić Perković predlaže da se izabere Mandatna komisija sukladno članku 5 Poslovnika 
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Općinskog vijeća ima predsjednika i dva člana koji se biraju na prijedlog predsjedatelja ili najmanje 1/3 

članova Općinskog vijeća. Zadaća Mandatne komisije je da Općinskom vijeću podnese izvješće o 

provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima izabranih članova, o podnesenim 

ostavkama na dužnost člana, o imenima članova koji obavljaju dužnost nespojivu s dužnosti člana 

Općinskog vijeća pa im mandat miruje te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati 

dužnost člana Općinskog vijeća.  

 Predlaže da se u Mandatnu komisiju izaberu: 

 1. Ivica Rašanec, HDZ, za predsjednika, 

 2. Dragutin Matoš, SDP, za člana, 

 3. Ivica Gabaj, HSS, za člana. 

  

 Gospođa Repić Perković postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga, a s obzirom da drugih 

prijedloga nije bilo, postavlja pitanje predloženim kandidatima da li prihvaćaju kandidaturu. 

 Predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu, nakon čega gđa Repić Perković daje na glasovanje 

prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu: Ivica Rašanec za predsjednika, Dragutin Matoš i Ivica 

Gabaj za članove.  

 Nakon glasovanja gospođa Repić Perković konstatira da je JEDNOGLASNO sa 9 glasova "ZA" 

prihvaćen prijedlog, te su za članove Mandatne komisije izabrani: 

 1. Ivica Rašanec, HDZ, za predsjednika, 

 2. Dragutin Matoš, SDP, za člana, 

 3. Ivica Gabaj, HSS, za člana. 
 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije nalazi se u prilogu zapisnika i 

njegov je sastavni dio. 
 Gospođa Repić Perković moli da Mandatna komisija preuzme potvrde o izboru članova, da se 

povuku i pripremi izvješće, te određuje stanku u trajanju od 5 minuta i moli sve prisutne da ostanu u 

dvorani. 

 Nakon stanke gospođa Repić Perković otvara drugu točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 2. 

 IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE I VERIFIKACIJA MANDATA 

ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 Gospođa Repić Perković poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese Izvješće. 

 

 Predsjednik Mandatne komisije Ivica Rašanec pozdravlja prisutne i podnosi Izvješće, te konstatira 

da je Mandatna komisija pregledala svu dokumentaciju u svezi verifikacije mandata članova Općinskog 

vijeća.  

 Nakon podnesenog Izvješća Mandatne komisije gospođa Repić Perković se zahvaljuje 

predsjedniku Mandatne komisije i konstatira da su svi članovi Općinskog vijeća izabrani pravovaljano i 

da mogu izvršavati svoja mandatna prava.  

   

 Nakon toga gospoša Repić Perković pojašnjava da prema odredbi članka 87. stavka 4. Zakona o 

lokalnim izborima konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s 

kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova 

konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji broj na glasačkom 

listiću. Sukladno mišljenju Ministarstva uprave u slučaju da je osoba koja bi trebala predsjedati 
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sjednicom izabrana na nespojivu dužnost, sjednicom do izbora predsjeda sljedeći izabrani član s 

predmetne kandidacijske liste. Čast da predsjedava ovom konstituirajućom sjednicom Općinskog vijeća 

ima gospodin Ivan Šivak. Moli gospodina Ivana Šivaka da preuzme vođenje sjednice.   

 

 Gospodin Šivak dolazi za predsjednički stol, zahvaljuje se na ukazanoj časti, pozdravlja sve 

članove i goste, te konstatira da u skladu s odredbom članka 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Legrad, članovi Općinskog vijeća daju prisegu. Konstatira da je tekst prisege podijeljen svim članovima 

prije početka sjednice, te moli članove Općinskog vijeća da nakon čitanja teksta prisege i potpisivanja 

iste predaju tekst prisege po završetku sjednice predsjedniku Općinskog vijeća.  

 

 Gospodin Šivak moli sve članove Općinskog vijeća da ustanu, čita tekst prisege, nakon čega 

prisutni članovi Općinskog vijeća izgovaraju "PRISEŽEM" i potpisuju tekst prisege.  
 Potpisane prisege nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

   

 Gospodin Šivak otvara treću točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 3. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA 

 

 Gospodin Šivak pojašnjava da prema odredbi članka 39. Poslovnika Općinskog vijeća Općine 

Legrad, Općinsko vijeće na konstituirajućoj sjednici bira Odbor za izbor i imenovanja. Odbor za izbor i 

imenovanja ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz sastava Općinskog vijeća. Zadaća Odbora je da 

Općinskom vijeću predlaže izbor članova radnih tijela Općinskog vijeća, te predlaže izbor, imenovanja i  

razrješenja koja su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Općinskog vijeća. 

 Nakon toga gospodin Šivak čita prijedlog za izbor članova Odbora za izbor i imenovanja podnesen 

od strane članova Općinskog vijeća i to:  

 1. Snježanu Kuzmić, SDP, za predsjednicu, 

 2. Zdravka Međimorec, HDZ za člana, 

 3. Dijanu Hunjadi, HDZ, za članicu,  

te postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

 Predloženi kandidati prihvatili su kandidaturu, te gosp. Šivak postavlja pitanje da li netko ima 

drugačiji prijedlog. 

 Drugih prijedloga nije bilo, te gospodin Šivak daje na glasovanje prihvaćanje prijedloga za izbor 

predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja, s napomenom da se glasuje javno većinom glasova 

svih prisutnih članova. 

 Nakon glasovanja gospodin Šivak konstatira da je prijedlog za izbor predsjednika i članova 

Odbora za izbor i imenovanja prihvaćen JEDNOGLASNO sa 11 glasova "ZA", te su za članove 

Odbora za izbor i imenovanja izabrani: 

 1. Snježana Kuzmić, SDP, za predsjednicu, 

 2. Zdravko Međimorec, HDZ, za člana, 

 3. Dijana Hunjadi, HDZ, za članicu. 
  

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja nalazi se u prilogu 

zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 Nakon toga gospodin Šivak otvara 4. točku dnevnog reda. 
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 TOČKA 4. 

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
  

 Gospodin Šivak pojašnjava: prema odredbi članka 11. Poslovnika, Općinsko vijeće ima 

predsjednika i dva potpredsjednika. Predsjednik i potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a 

drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog. Prijedlog članova Općinskog 

vijeća mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom članova Općinskog vijeća. Član 

Općinskog vijeća može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata. Prijedlozi 

kandidata za predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća daju se pojedinačno. Izbor predsjednika i 

potredsjednika Općinsog vijeća obavlja se javnim glasovanjem, zasebno za svakog kandidata. Općinsko 

vijeće može na prijedlog najmanje jedne trežine članova Općinskog vijeća odlučiti da se za izbor 

predsjednika i potrepredsjednika Općinskog vijeća glasovanje provodi tajno. Ako je za izbor 

predsjednika i potpredsjednika predloženo više kandidata, a odlučuje se javnim glasovanjem, glasuje se 

prema redoslijedu iznijetih prijedloga. Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku. Ako Općinsko vijeće 

odluči da se o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća odlučuje tajnim glasovanjem, a 

predloženo je više kandidata, tajno glasovanje provodi se na glasačkim listićima.  

 Sukladno iznijetom pojašnjenju gospodin Šivak moli članove Općinskog vijeća da podnesu 

prijedloge za izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. 

 Gospodin Ivica Rašanec podnosi prijedlog (čita pismeni prijedlog) da se za potpredsjednika 

Općinskog vijeća izabere Ivica Baranašić iz Malog Otoka 25, HDZ. 

 Gospodin Marijan Baranašić podnosi prijedloge (čita pismene prijedloge): 

1. da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere Ivica Gabaj iz Legrada,Ulica Petra Zrinskog 

183, HSS, 

2. da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Stjepan Kuruc iz Legrada, Ulica Petefi 

Šandora 24, SDP. 

Gospodin Šivak postavlja pitanje da li predloženi kandidati prihvaćaju kandidaturu. 

Gospodin Ivica Baranašić i gospodin Ivica Gabaj prihvatili su kandidaturu, dok gospodin Stjepan Kuruc 

nije prihvatio kandidaturu.    

 S obzirom da jedan od predloženih kandidata nije prihvatio kandidaturu, gosp. Šivak postavlja 

pitanje da li ima drugi prijedlog, a budući da drugog prijedloga nije bilo, određuje stanku u trajanju od 5 

minuta radi dogovora. 

 

 Nakon stanke gosp. Šivak poziva članove Općinskog vijeća da podnesu drugi prijednog. 

 Gospodin Dragutin Matoš podnosi prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere 

Snježana Kuzmić. 

 Predložena kandidatkinja prihvatila je kandidaturu. 

 Nakon toga gospodin Šivak konstatira da daje prijedloge na glasovanje i to: 

1. prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere Ivica Gabaj.  

Nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ glasovalo 6 članova, a 5 članova je bilo „UZDRŽANO“. 

2. prijedlog da se za potpredsjednika Općinskog vijeća izabere Ivica Rašanec. 

Nakon glasovanja konstatira da je „ZA“ bilo 7 članova, a 4 člana su bila „UZDRŽANA“. 

3. prijedlog da se za potpredsjednicu izabere Snježana Kuzmić. 

Nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen,  

te gospodin Šivak utvrđuje da su propisanom većinom izabrani: 

1. Ivica Gabaj iz Legrada, Ulica Petra Zrinskog 183, HSS, za predsjednika Općinskog 
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vijeća, 

2. Ivica Baranašić iz Malog Otoka 25, HDZ, za potpredsjednika Općinskog vijeća, 

3. Snježana Kuzmić iz Legrada, Ulica bana Josipa Jelačića 110, SDP, za potredsjednicu 

Općinskog vijeća. 

  

 Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se 

u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 Gospodin Šivak čestita novoizabranom predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća i moli 

predsjednika da preuzme daljnje vođenje sjednice. 

 

 Predsjednik, gospodin Ivica Gabaj zahvaljuje se na izboru i preuzima daljnje vođenje sjednice, 

pozdravlja sve nazočne ovoj konstituirajućoj sjednici, najprije predstavnike Ureda državne uprave u 

Koprivničko-križevačkoj županiji, te sve članove Općinskog vijeća i goste. Zahvaljuje se na izboru, 

pohvaljuje što su članovi Općinskog vijeća mlađe osobe koje su se željele uključiti u rad Općine, a 

posebno mu je drago što ima članica.  

  

 Nakon toga predsjednik predlaže dopunu dnevnog reda i to: 

  

 Točka 5. "Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika Općine Legrad u Skupštinu LAG-a 

Mura Drava", te iznosi obrazloženje prijedloga dopune: na zahtjev Lokalne akcijske grupe Mura – 

Drava kojoj je Općina Legrad pristupila 2012. godine i gdje je u Skupštini bio predstavnik Općine 

Legrad, prema Odluci Općinskog vijeća – općinski načelnik. Zbog provedenih lokalnih izbora za 

načelnika Općine Legrad i promjenu osobe koja obavlja tu dužnost, potrebno je donijeti odluku o 

imenovanju novog predstavnika Općine Legrad. Zbog aktivnosti LAG - a u predlaganju projekata za 

2013. godinu, zatraženo je da se Odluka stavi kao dopuna dnevnog reda na konstituirajuću sjednicu 

Općinskog vijeća, kako bi se što prije mogla sazvati Skupština LAG-a. 

 

 Nakon iznijetog obrazloženja, predsjednik daje na glasovanje predloženu dopunu dnevnog reda, te 

nakon glasovanja konstatira da je predložena dopuna dnevnog reda JEDNOGLASNO prihvaćena. 

  

 Nakon toga predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda. 

 

TOČKA 5. 

DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA 

OPĆINE LEGRAD U SKUPŠTINU LAG-a  MURA-DRAVA 

 

 Predsjednik pojašnjava da bi se umjesto dosadašnjeg predstavnika Mladena Vernića trebalo 

imenovati novog načelnika Ivana Sabolić. 

 Gosp. Ivica Rašanec konstatira da se u dogovore oko izbora koji se obavljaju na konstituirajućoj 

sjednici nije uključilo članove Općinskog vijeća iz HDZ-a, iako oni imaju 5 članova, ali da će biti 

konstruktivna „oporba“ i žele se uključiti i sudjelovati u svim dobrim projektima Općine, bez obzira tko 

će ih predlagati. 

 

 Drugih zainteresiranih za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nije bilo, te predsjednik daje na 

glasovanje prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Općine Legrad u Skupštinu LAG-a Mura-Drava 

i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 
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 Odluka se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 Nakon toga načelnik gosp. Ivan Sabolić poziva sve članove Općinskog vijeća da se nakon 

završetka konstituirajuće sjednice nakratno sastanu u sali za sastanke Općine, radi nekih dogovora i 

konzultacija. 

 

 Za riječ se više nitko nije javio, te se predsjednik zahvaljuje svim članovima Općinskog vijeća, 

predstavnicima Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i svim gostima koji su 

nazočili ovoj konstituirajućoj sjednici, te zaključuje sjednicu. 

 

 Dovršeno u: 13.40 sati. 

 

 Zapisničar:                                                                                    Predsjednik: 

       Vesnica Cvetnić                                                                               Ivica Gabaj         


