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ZAPISNIK 

         od 28. lipnja 2013. godine 

  

sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-3 od 20. 

lipnja 2013. godine. 

 Prisutni: Ivica Gabaj – predsjednik, Ivica Baranašić, Marijan Baranašić, Ivana Halapija,  

                         Dijana Hunjadi, Snježana Kuzmić, Stjepan Kuruc, Dragutin Matoš, Ivica Rašanec  

                          i Ivan Šivak - članovi. 

 Ne prisustvuju: Zdravko Međimorec - član – nije opravdao 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: 19.05 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 pojašnjava da je je potrebno predložiti dopunu dnevnog reda 

primljenog u sazivu za sjednicu i to: da se pod točku 2. uvrsti „Donošenje Zaključka o prihvaćanju 

Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić u radnoj pedagoškoj godini 2012./2013.. 

 Glasovanjem je JEDNOGLASNO prihvaćena predložena dopuna dnevnog reda, nakon čega 

predsjednik predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

 1. Uvodna riječ predsjednika Općinskog vijeća i općinskog načelnik, 

 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Dabrić“ u  

              radnoj pedagoškoj godini 2012./2013., 

 3. Prezentacija financijskog stanja Općine: 

      a) Potraživanja Općine, ukupna i realno ostvariva, 

      b) Dugovanja Općine po računima, 

              c) Ugovorne obveze Općine prema dobavljačima roba i usluga, 

      d) Obveze države (fondova prema ugovorima) prema Proračunu Općine,   

 4. Donošenje Odluke oodabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za  

              skupljanje, odvoz i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Legrad, 

 5. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za  

              prijevoz pokojnika na području Općine Legrad, 

 6. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja  

              usluga provođenja mjera sustavne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području 

              Općine Legrad, 

 7. Rasprava i donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad radi financiranja projekta  

            „Legrad and Őrtilos on bike“ započetog 1.02.2013. godine u okviru IPA prekograničnog  

             programa Mađarska-Hrvatska 2007. – 2013. godine, 

 8. Donošenje ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju  
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              koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom  

              odjelu Općine Legrad, 

 9. Donošenje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine  

              Legrad, 

 10. Donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera  

                zaštite i spašavanja Općine Legrad, 

 11. Donošenje Odluke o cijeni usluge za komunalne poslove čišćenja zapuštenih  

                nekretnina na području Općine Legrad (rad radnika po satu rada, naknada za  

                troškove goriva i drugi potrošni materijal, strojeve) koje obavljaju komunalni radnici  

                Općine Legrad, 

 12. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik  

                Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 13. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj  

                općine i zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 14. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije  

                Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 15. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i 

                međunarodnu suradnju Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 16. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb i  

                zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 17. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i šport, školski  

                i predškolski odgoj Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 18. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju s vjerskim  

                zajednicama i udrugama građana Općinskog vijeća Općine Legrad, 

 19. Donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za  

                procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Legrad, 

 20. Donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju  

                predsjednika i članova, 

 21. Informacija o obavljanju komunalnih poslova na području Općine Legrad (Šoderica,  

               ušće Mure i Drave, javni radovi), 

 22. Dogovor u svezi jednodnevnog malograničnog prijelaza s Republikom Mađarskom,  

                28.07.2013. godine, 

 23. 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 kosntatira da je predloženi dnevni red JEDNOGLASNO 

prihvaćen. 

  

 Predsjednik navodi da bi prije otvaranja 1. točke dnevnog reda trebalo usvojiti Zapisnik sa 1. 

konstituirajuće sjednice, te pojašnjava da je usvajanja zapisnika inače 1. točka dnevnog reda što će 

ubuduće i biti. Otvara raspravu po Zapisniku sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća održane 

12. lipnja 2013. godine. Za primjedbe po dostavljenom zapisniku se nitko nije javio, te predsjednik 

konstatira da se zapisnik usvaja. 

 

Točka 1.  

  

 Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda – uvodna riječ predsjednika Općinskog vijeća i 

općinskog načelnika, te konstatira da je u prošlom sazivu odrađeno preko 400 točka dnevnog reda; da 

je na sjednicama potrebna disciplina i konstruktivan rad, te da mu je želja da se počne s disciplinom, 

da se svi pridržavaju Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća, da rasprave budu kvalitetne; moli da svi 
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članovi budu korektni, jer ima puno posla da se dovede u red Općina; navodi da ukoliko će biti 

opsežnog dnevnog reda, a ukaže se potrebnim da se sjednica Općinskog vijeća prekine, može se 

odrediti njezin nastavak; želi da rad Općine bude zakonit te da bude prezentira na internetskoj stranici 

Općine koja se mora redovito ažurirati. Nakon toga daje riječ načelniku. 

 Načelnik pozdravlja sve članove Općinskog vijeća; konstatira da će biti u uredu cijelo radno 

vrijeme, a uvodi se i Knjiga izlazaka za njega i za komunalnu redarku, Božicu, u koju će se upisivati 

kuda se ide i s kime se sastaje. Pojašnjava da se pokrenula izrada nove internetske stranice sa tvrtkom 

„AVALON“ (navodi reference te tvrtke) koja nam je već napravila prezentaciju općinske stranice. 

Cijena izrade stranice će biti oko 13 tisuća kuna + PDV, s time da bi plaćanje izvršili na 4 rate. 

Održavanje stranice bi plaćali 350,00 kn + PDV mjesečno. Navodi da se njega može dobiti u bilo 

koje vrijeme, svakodnevno prima strane ukoliko je to potrebno; svim vjećnicima želi uspješan rad i 

za potrebe građana  koji su ih birali. 

 

Točka 2. 

 

 Predsjednik otvara 2. točku dnevnog reda – Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg 

izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić u radnoj pedagoškoj godini 2012./2013., te za pojašnjenje daje 

riječ zamjenici ravnateljice, gđi Ani Zlatović. 

 Zamjenica ravnateljice, gđa Zlatović pojašnjava Godišnje izvješće po točkama (Godišnje 

izvješće nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio), napominje da je u prosjeku tijekom 

prethodne pedagoške godine bilo 23-oje djece u vrtiću. 

 Nakon iznesenog obrazloženja, predsjednik se zahvaljuje zamjenici ravnateljice, smatra da je 

napravljeno u skladu s Pravilnikom, jer je Godišnje izvješće prethodno razmotrilo Upravno vijeće 

vrtića. Poziva članova Općinskog vijeća da postave pitanje gđi Zlatović i otvara raspravu. 

 I. Šivak postavlja pitanje koliki je kapacitet vrtića. 

 Zamjenica ravnateljice pojašnjava da su jučer na Upravnom vijeću rješavani upisi za novu 

pedagošku 2013./2014. godinu, navodi da je dostavljeno 38 upitnika roditeljima čija djeca 

ispunjavaju uvjete za upis. Od tog broja dostavljeno je svega 9 upitnika, a nakon odlaska djece 

polaznika 1. razreda ostalo je slobodno 5 mjesta u skupini, prema bodovnoj listi, dok je 4-ero djece 

ostalo „ispod crte“. 

 I.Baranašić konstatira da su primili rang liste djece; da grupa nikad nije bila popunjena, osim 

ove pedagoške godine, te ne bi bilo loše razmotriti da se dodatno primi još 2-oje djece što bi bilo 

poželjno zbog smanjenja ekonomske cijene i plaćanja troškova. 

 Zamjenica ravnatelji konstatira da se ona kao predstavnica Ustanove mora držati Državnog 

pedagoškog standarda prema kojemu u mješovitoj grupi može biti najviše 20-ero djece, jer se 

Standard mora uskladi zaključno do 31.12.2013. godine. 

 S. Kuruc postavlja pitanje usklađivanja plaća, navodeći da je gđa Dominković radnica koja je 

prešla iz istog programa u Školi u Dječji vrtić.  

 Zamjenica ravnateljice konstatira da se plaće u vrtiću moraju uskladiti sa člankom 51. Zakona o 

predškolskom odgoju, dok Pravilnik o plaćama nije usklađen sa Zakonom. 

 Nakon toga pozivaju Melitu Rašanec da iznse financijsko izvješće vrtića za razdoblje od 

siječnja do svibnja 2013. godine. 

 M. Rašanec podnosi izvješće i pojašnjava da je ekonomska cijena iznosila 1.297,12 kn od čega 

su roditelji plaćali 33,52 %, a Općina 66,48 %; iznosi podatke o ukupnim prihodima i rashodima kao 

i o prosječnom broju djece koja su boravila u vrtiću.  

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

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Dabrić u radnoj pedagoškoj godini 

2012./2013. i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Zaključak se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 
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Točka 3. 

 

 Predsjednik otvara 3. točku dnevnog reda – prezentacija financijskog stanja Općine, te 

konstatira da želi da se detaljno prodiskutira financijsko stanje, s obzirom da ima dosta „priča“ o 

tome da je Općina u velikim dugovima i da je situacija jako loša. Poziva Melitu Rašanec da podnese 

izvješće o financijskim obvezama Općine. 

 M. Rašanec pojašnjava da su financijske obveze Općine, bez obveza vezanih za geotermalni 

projekt u iznosu 596.979,95 kn, dok su potraživanja 669.452,16 kn, također bez potraživanja za 

geotermalni projekt. Nakon toga čita Analizu obveza i potraživanja koja se nalazi u prilogu zapisnika 

i koja je dostavljena svim članovima Općinskog vijeća. 

 Nakon toga načelnik konstatira da postoje naša potraživanja i naše obveze, od kojih je za 

potraživanja već pokrenuo nekoliko naplata, dok ćemo obveze rješavati kako budemo imali prihoda. 

Pojašnjava da je obavio razgovore sa većim dužnicima: Legrađankom koji su od 25 tisuća duga 

platili 10 tisuća kn: razgovor je obavio sa Peko Zlatkom koji je pristao na Sporazum o plaćanju 

dugovanja, ali je bio jako neugodan u razgovoru sa Melitom i Kristinom; dio njegovih potraživanja 

ćemo morati otpisati zbog zastare, ali je pristao platiti komunalnu naknadu i zakupninu za državno 

zemljište. Razgovor je obavljen i sa stečajnim upraviteljem PG-a, koji ga je uputio na pravnika, a 

ovaj se pozivao na stečajnog upravitelja, odnosno stalno su prebacivali odgovornost jedan na drugoga 

kako bi odužili rok za potpisivanje sporazuma. Ukoliko neće potpisati sporazum, a niti platiti obveze 

pokrenut ćemo ovrhu, uključujući i obveze za komunalnu naknadu za ovu godinu. Sa Anicom 

Kuzmić smo potpisali sporazum o otplati dugovanja prema kojemu bi ona do kraja godine otplatila 

sav dug, a ujedno je zatražila i suglasnost za prodaju voća. Na razgovor je bio pozvan i gosp. Cenko 

iz LAC-a koji je podnio zamolbu za smanjenje zakupnine, dok se za nastalo dugovanje sklopio 

sporazum da se pri njemu uzima sva roba koju nam može nabaviti za obavljanje komunalnih radova, 

te da putem kompenzacija zatvaramo dugovanje u ukupnom iznosu 18.500,00 kn, uz uvjet da dalje 

redovito plaća smanjenu zakupninu, ukoliko mu bude odobreno, kao i režijske troškove. Sa FRAN-

om je također dogovorena otplata dugovanja putem kompenzacija sa trgovinom „KITRO“, dok bi mu 

na ime priključka za plin u prostoru pekare smanjili dugovanje za 10.000,00 kn koliko dođe 

priključak prema informacijama iz Koprivnice plina. Što se tiče obveza, o problematici fonda nisam 

do kraja upoznat i nisam još s njima kontaktirao. Najgore nam je da smo dužnici prema firmamam s 

kojima poslujemo; tako je s NITRE-om dogovorena otplata cjelokupne obveze do kraja godine; 

konstatira da smo imali veliku obvezu troškova za lokalne izbore, što je sada najveća stavka; tako je 

do sada isplaćena naknada za stalni sastav Izbornog povjerenstva, neto naknada za članove biračkih 

odbora, a ostalo ćemo prema priljevu sredstava i mogućnostima isplatiti. Što se tiče vodovoda 

Šoderica, to je katastrofalno loše izvedeno, prema II. situaciji su fakturirali više nego što su izvedeni 

radovi, odnosno više nego što je u Troškovniku planirano, tako da priključci sigurno neće moći ići 

još slijedeća 2 mjeseca. 

 S. Kuruc postavlja pitanje troškova na kontu 23236, za što je pojašnjeno da su to troškovi za 

zbrinjavanje pasa lutalica za što imamo ugovor sa Veterinarskom stanicom Koprivnica, te za kontop 

23234 – uređenja parka u Legradu, za što je pojašnjeno da su to troškovi za orezivanje grana i rušenje 

pojedinih stabala u parkovima u Legradu, koje još u parku Cintor nije izvršeno.  

 Načelnik pojašnjava da je PRIZMA jako fer, jer što god se tražilo da se napravi oni su to i 

napravili, a ukoliko dobiju koncesiju za odvoz smeća izvršit će i dodatne radove na Šoderici.  

 I.Baranašić konstatira da što se tiče PG-a teško će se naplatiti dugovanje od njih. Ujedno 

napomimnje da što se tiče duga NEXE grupe, tu se loše piše, govori se o predstečaju, trebalo bi 

ispitati da li se njihova obveza moće zatvoriti putem troškova prema Prizmi i prema Ribiču; što se 

tiče smanjenja zakupnine za LAC, on je suglasan da im se odobri smanjenje zakupnine, ali da se prije 

pdomire dugovanja, jer smo takve situacije već imali sa FRAN-om; ne smije se dozvoliti da se 

dugovanja nagomilaju, jer se tada teško mogu naplatiti; što se tiče Legrađanke misli da im je malo 

krenulo, ali ih stalno treba pritiskati za podmirenje duga.  

 Predsjednik konstatira da se rasprava vrati na temu ove točke.  
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 I. Baranašić smatra da se stalno govori samo o dugovima Općine, ali treba malo sagledati i s 

druge strane. Općina je kupila cca 80 hektara zemljišta, od kojih je 69 ha plaćeno, a to je imovina 

Općine koja ima svoju vrijednost. 

  S. Kuruc konstatira da je zemljište u Kutnjaku upisano u temeljni kapital Geopodravine. 

 V. Cvetnić pojašnjava da još uvijek nije upisano, ali da bi se to dalo na ime povećanja udjela 

Općine u temeljnom kapitalu Geopodravine. 

 Predsjednik nakon toga knstatira da točna slika o dugu iznosi prema podacima koje je primio, 

obveze u iznosu 1.800.000,00 kn i to 600 tisuća redovne obveze + obveze prema Ekonergu + obveze 

prema odvjetnici Vuljak, dok potraživanja iznose 670 tisuća kuna, tako da je stvarni dug Općine u 

iznosu 1.200.000,00 kn + obveza za kupnju zemljišta u Kutnjaku.  

 Postavljeno je pitanje da li je podmirenje obveza vezanih uz geotermalni projekt, izuzev otkupa 

zemljišta riješeno putem Fonda za zaštitu okoliša, na što V. Cvetnić pojašnjava da nije, da su oni 

obećavali da će podmiriti i te troškove, jer su vezani uz geotermalni projekt, ali to nemamo 

ugovoreno. Sa Fondom je ugovoren samo iznos otkupa zemljišta.  

 Predsjednik nakon toga konstatira da je u tom slučaju stvarni dug Općine u iznosu kako ga je 

on izračunao, ali nije niti 4 miliona kuna kako su pisale novine, jer to je nerealna slika o Općini.  

 Nakon toga predsjednik zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

 

Točka 4. 

 

 Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za dodjelu koncesiej za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području 

Općine, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da natječaj o dodjeli koncesije objavljen u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave; da je po natječaju primljena samo jedna ponuda, ponuditelja „PRIZMA-e VV“ d.o.o. iz 

Malog Otoka; da je imenovano Povjerenstvo javno otvorilo primljenu ponudu, o čemu je sastavljen 

zapisnik, te da je nakon toga izvršen pregled ponude kako bi se utvrdilo da je ponuda cjelovita i u 

skladu s natječajnom dokumentacijom. Ponuda je zadovoljila sve uvjete tražene u natječajnoj 

dokumentaciji, te je Povjerenstvo Zaključkom predložilo da se primljena ponuda prihvati. Zapisnik o 

ocjeni ponude i priloženoj dokumentaciji podijeljen je svim članovima Općinskog vijeća.  

 Predsjednik i I. Baranašić postavljaju pitanje koliko je do sada bila cijena po članu 

domaćinstva, na što je odgovoreno da je bila 12,00 kn sa PDV-om, a sada je bez PDV-a i ukupno 

iznosi 15,00 kn po članu domaćinstva. 

 V. Cvetnić pojašnjava također da se za Šodericu više ne može iskazivati cijena paušalno, 

godišnje, već se mora odrediti ili prema članovima domaćinstva ili prema količini otpada, tako da će 

se sa PRIZMOM morati napraviti Aneks Ugovora u tom dijelu.  

 Za raspravu se po ovoj točki više nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje Odluku o 

odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesiej za obavljanje komunalnih poslova 

skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Općine Legrad i nakon glasovanja 

konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

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

 

Točka 5. 

 

 Predsjednik otvara 5. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih poslova prijevoza pokojnika na području 

Općine Legrad i za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je postupak proveden na isti način kao i za koncesiju za odvoz otpada, 

da je također primljena samo jedna ponuda, Cvjećarnice „IRIS“ iz Legrada koja je zadovoljila sve 

kriterije iz dokumentacije za koncesiju, te je predloženo da se njihova ponuda prihvati. 

 Za raspravu se nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o odabiru 
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najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih poslova prijevoza 

pokojnika na području Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO 

prihvaćena. 

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

 

Točka 6. 

 

 Predsjednik otvara 6. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja za povjeravanje obavljanja usluga provođenja mjera sustavne preventivne deratizacije i 

dezinsekcije na području Općine Legrad, te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je za te poslove proveden pozivni natječaj, da su zahtjevi za dostavu 

ponude dostavljeni na tri adrese, ali VETERINARSKA STANICA NOVA nije dostavila svoju 

ponudu. Zapisnik sa otvaranja ponuda i ocjena ponuda dostavljena je svim članovima Općinskog 

vijeća. Najpovoljnija ponuda je bila ponuda VETERINARSKE STANICE KOPRIVNICA sa cijenom 

od 14,00 kn + PDV po domaćinstvu za deratizaciju, a za dezinsekciju će se dogovoriti obavljanje 

poslova.  

 Za raspravu se po ovoj točki nitko nije javio, te predsjednik daje na glasovanje Odluku o 

odabiru najpovoljnije ponude za sklapanje ugovora o povjeravanju komunalnih poslova provođenja 

mjera sustavne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Općine Legrad i nakon glasovanja 

konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

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

 

Točka 7. 

 

 Predsjednik otvara 7. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad 

radi financiranja projekta „Legrad and Ortilos on bike“ te poziva za pojašnjenje. 

 Zamjenica načelnika Kristira Turk pojšanjava da se za odabir banke mora provesti javno 

nadmetanje za koje je potrebna odluka Općinskog vijeća, te da smo nacrt dokumentacije za provedbu 

javnog nadmetanja dobili od HBOR-a. 

 V. Cvetnić pojašnjav ada se radi o projektu koji je započeo 1. veljače 2013. godine, a radi se o 

modernizaciji cesta u naselju Legrad, odnosno o polaganju drugog sloja asfalta na pojedinim ulicama 

u Legradu i to: ulica Petefi Šandora, ulica Trg Svetog Trojstva (pored Općine do spoja na županijsku 

cestu), ulica Trg Sv. Trojstva od Župnog dvora do spoja na ul. Bana J. Jelačića, dio ulice Bana Josipa 

Jelačića do Branka Ružić, dio ul. Petra Zrinskog od kbr. 181 do 141, dio ulice Petra Zrinskog od 

županijske ceste do parcele gdje se gradi nova osnovna škola, te ulica Kralja Tomislava, dio do 

Veterinarska stanice, mada je ta ulica problematična zbog mosta koji je preuski. Radi se o projektu 

koji je kandidiran zajedno s Općinom Ortilos, odnosno njihov planirani zahvat modernizacije ceste 

od Ortilosa do Drave se morao „razbiti“ na dva projekta, jer je ta dionica na njihovoj strani dijelom 

asfaltirana, a dijelom makadam, te se nije moglo zajedno kandidirati. Zbog toga smo ušli u taj 

projekat koji nam i nije bio prioriteta, već smo htjeli provesti samo projekt asfaltiranja ceste do ušća 

Mure i Drave. 

 Predsjednik postavlja pitanje kako ćemo financirati i taj drugi projekt koji bi također trebao 

započeti ove godine, a također iznosi više od 2 miliona kuna. 

 Načelnik pojašnjava da ćemo vjerojatno i tu morati ići u zaduživanje. 

 Predsjednik konstatira da se mora dobro promisliti od kuća će se kredit vraćati. 

 Pojašnjeno je da se za takve projekte ne podižu odmah sva sredstva kredita, već se sredstva 

povlače parcijalno, prema potrebi, kada treba platiti pojedini račun. 

 V. Cvetnić pojašnjava da su radovi planirani tek u idućoj godini, ali da je projekt-menadžer iz 

Mađarske predložio da započnemo s radovima što prije, te da se ugovori s izvođačem da se i plaćanje 

obavlja putem situacija o obavljenim radovima, tako da ćemo moći i tražiti sredstva povrata za 

izvedene radove i plaćene situacije, neće se morati čekati povlačenje cjelokupnog iznosa za radove. 



 7 

 Gosp. Šivak postavlja pitanje što njemu donosi taj projekt, smatra da projekt nije dovoljno 

razjašnjen. 

 Navedeno je da to nije projekt koji se odnosi na Šodericu, ali je on član Općinskog vijeća i 

mora gledati interese cijele Općine. 

 Nakon toga predsjednik zaključuje raspravu i daje na glasovanje Odluku o pokretanju postupka 

za zaduživanje Općine Legrad u visini 2.500.000,00 kuna za pokriće troškova projekta „Legrad and 

Ortilos on bike“ u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. godine. 

 Nakon glasovanja predsjendik konstatira da je Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

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

   

Točka 8. 

 

 Predsjednik otvara 8. točku dnevnog reda – donošenje ispravka Odluke o izmjenama i 

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

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad, te za pojašnjenje poziva V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je na sjednici Općinskog viejća 2.04.2013. g. određen koeficijent za 

plaću komunalnog radnika u visini 0,85%. Kontrolom Odluke od Ureda državne uprave u 

Koprivničko-križevačkoj županiji upozorili su nas da prema Zakonu o plaćama u lokalnoj 

samoupravi koeficijent službenika i namještenika ne može biti manji od 1,00, te da to moramo 

uskladiti. S obzirom da predsjednik Općinskog vijeća nije želio bez prethodne suglasnosti Općinskog 

vijeća potpisati takav ispravak, isto je dostavljeno na ovu sjednicu Općinskog vijeća da se razmotri i 

o tome odluči. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Načelnik pojašnjava da će možda zbog financijske situacije morati raskinuti ugovor o radu s 

komunalnim radnikom ranije za mjeseca dana, s obzirom da imamo dosta komunalnih radnika 

zaposlenih na javnim radovima. 

 Predsjednik smatra da bi morali imati nekoga zaposlenog dok nema radnika na javnim 

radovima. 

 I.Baranašić smatra da se ugovor o radu na određeno vrijeme ne bi trebao raskidati ranije 

mjeseca dana, jer nekad moramo snositi obveze za radnike koji nam trenutno nisu nužni, ali zbog 

onog vremena kada nam trebaju. 

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

prijedlog Odluke, s promjenom da se za komunalnog radnika – domara odredi koeficijent u visini 

1,00. 

 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i 

namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Legrad je glasovanjem JEDNOGLASNO 

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

 

Točka 9. 

 

 Predsjednik otvara 9. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o utvrđivanju cijena usluga na 

grobljima na području Općine Legrad, te poziva načelnika da obrazloži prijedlog. 

 Načelnik pojašnjava da bi postojeću odluku trebalo izmijeniti najviše zbog povećanja iznosa 

godišnje naknade koja se plaća za dodijeljena grobna mjesta, jer iznos 10,00 kuna ne pokriva niti 

troškove izrade i dostave uplatnica, a ptorebno je također unijeti i dopunu za sve oni koji nemaju niti 

su imali veze s područje naše Općine, a tu žele pokopati članove svojih obitelji, jer su im u gradu 

grobna mjesta preskupa. Isto tako povećani su i iznosi za kupnju grobnih mjesta za one koji su 

izrazili želju da budu tu pokopani. Stoga je godišnja naknada za grobna mjesta predložena u iznosu 

20,00 kn po jednom grobnom mjestu, dok je za grobna mjesta prema kategorijama za one koji 

nemaju prebivalište na području Općine, ali su tu rođeni ili su živjeli na području Općine naknada 

povećana na 500,00 kn za III. kategoriju, 700,00 kn za II. kategoriju i 1.000,00 kn za I. kategoriju. Za 
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one koji nikada nisu tu živjeli niti su tu rođeni naknada je predložena u sljedećim iznosima: 5.000,00 

kn za jedno grobno mjesto I. kategorije, 3.000,00 kn za II. kategoriju i 2.000,00 kn za III. kategoriju. 

 Drugih prijedloga nije bilo, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog Odluke o utvrđivanju 

cijena usluga na grobljima na području Općine Legrad i nakon glasovanja kontatira da je Odluka 

JEDNOGLASNO prihvaćena. 

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

 

 Nakon toga predsjednik određuje pauzu u trajanju od 5 minuta. 

  

Točka 10. 

 

 Predsjednik otvara 10. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o imenovanju načelnika, 

zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Legrad, te moli pojašnjenje. 

 V. Cvetnić pojašnjava da su u prijedlog Rješenja upisani svi podaci o osobama koje po svojoj 

dužnosti ili struci moraju biti uključene u Stožer zaštite i spašavanja. 

 Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja, te predsjednik daje na glasovanje prijedlog 

Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera zaštite i spašavanja Općine 

Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Rješenje JEDNOGLASNO prihvaćeno. 

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

 

Točka 11. 

 

 Predsjednik otvara 11. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o cijeni usluge za komunalne 

poslove čišćenja zapuštenih nekretnina na području Općine legrad (rad radnika po satu rada, naknada 

za troškove goriva i drugi potrošni materijal, strojeve) koje obavljaju komunalni radnici Općine 

Legrad, te za pojašnjenje daje riječ B. Gregurić. 

 ¸B. Gregurić pojašnjava da smo dostavili dosta naloga za čišćenje zapuštenih nekretnina na 

području Općine, nakon čega su nas zvali neki vlasnici da bi se oni sa Općinom željeli dogovoriti da 

Općina to čisti, a oni bi platili naknadu za te poslove. S obzirom da sada imamo radnike na javnim 

radovima, te poslove bi mogli oni obavljati, ali je potrebno da Općinsko vijeće odredi cijenu rada po 

satu kako bi se vlasnicima mogao dostaviti račun, a na temelju toga računa, ukoliko se on ne plati, 

može se uknjižiti i teret na nekretninu. Navodi da su se raspitali o cijenama takvih usluga i da 

Komunalac naplaćuje 95,00 kn + PDV po satu rada, Prizma 80,00 kn + PDV po satu rada, a mi 

predlažemo da to bude iznos od 70,00 kn po satu, s time da Općina nije u sustavu PDV-a, tako da se 

PDV ne bi obračunavao. 

 Načelnik pojašnjava da smo radnike pregrupirali u dvije grupe i se tako napravi puno više 

poslova.  

 Predsjednik postavlja pitanje da li ima drugačijih prijedloga za visinu naknade. 

 S. Kuruc iznosi mišljenje da se iznos veže na 10 EUR-a. 

 S obzirom da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da cijena 

usluge za poslove čišćenja po satu rada bude 70,00 kuna i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog 

JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Odluka o utvrđivanju cijene usluga za komunalne poslove čišćenja nekretnina u privatnom 

vlasništvu na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

   

Točka 12. 

 

 Predsjednik otvara 12. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog vijeća, te poziva Odbor za izbor i imenovanja da 

podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 
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- Zlatko Horvat iz Velikog Otoka 45, HDZ, za predsjednika, 

- Jadranka Babić Bokor iz Legrada, SDP, za članicu, 

- Krešimir Jazvec iz Zablatja, HSS, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu, predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut i poslovnik Općinskog  vijheća 

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

 

Točka 13. 

 

 Predsjednik otvara 13. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za gospodarstvo, razvoj općine i zaštitu okoliša Općinskog vijeća, te poziva Odbor 

za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Stanislav Bukovčan iz Zablatja, HSS, za presjednika, 

- Marijan Baranašić iz Legrada, SDP, za člana, 

- Zlatko Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ, za člana, 

- Zvonko Juras iz Legrada, HDZ, za člana, 

- Marijan Boroš iz Velikog Otoka, HSS, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu, predjsednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo, razvoj općine i zaštitu 

okoliša Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 14. 

 

 Predsjednik otvara 14. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za proračun i financije i poziva Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Štefica Posavec iz Malog Otoka, SDP, za predsjednicu, 

- Dijana Hunjadi iz Legrada, HDZ, za članicu, 

- Ivica Baranašić iz Malog Otoka, HDZ, za člana. 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu, predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća 

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

 

Točka 15. 

 

 Predsjednik otvara 15. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju Općinskog viejća Općine Legrad i poziva 

Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog: 

- Stjepan Kuruc iz Legrada, SDP, za predsjednika, 

- Mladen Vernić iz Selnice Podravske, HDZ, za člana, 

- Marija Đurkan iz Legrada, HSS, za članicu. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 
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 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju 

Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 16. 

 

 Predsjednik otvara 16. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu Općinskog vijeća Općine Legrad i poziva 

Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Željka Adrašek iz Koprivnice, za predsjednicu (prijedlog SDP-a), 

- Natalija Kranjec iz Legrada, SDP, za članicu, 

- Ivana Halapija iz Selnice Podravske, HDZ, za članicu, 

- Ljubica Hojski iz Zablatja, HDZ, za članicu, 

- Krešimir Korotaj iz Selnice Podravske, HSS, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 

Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 17. 

 

 Predsjednik otvara 17. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj Općinskog vijeća Općine Legrad, te 

poziva Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Zdravko Međimorec iz Kutnjaka, HDZ, za predsjednika, 

- Alen Dedi iz Selnice Podravske, SDP, za člana, 

- Krešimir Korotaj iz Selnice Podravske, HSS, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za kulturu i šport, školski i predškolski odgoj 

Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 18. 

 

 Predsjednik otvara 18. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o izboru predsjednika i 

članova Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i udrugama građana Općinskog vijeća Općine 

Legrad, te poziva Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Snježana Kuzmić iz Legrada, SDP, za predsjednicu, 

- Ivan Kuček iz Legrada, HSS, za člana, 

- Ivica Šenji iz Legrada, HDZ, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za suradnju s vjerskim zajednicama i 

udrugama građana Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni 

dio. 

 



 11 

Točka 19. 

 

 Predsjednik otvara 19. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o osnivanju i imenovanju 

predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine 

Legrad te poziva Odbor za izbor i imenovanja da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ, za predsjednika, 

- Marko Horvat iz Velikog Otoka, HDZ, za člana, 

- Ivan Švorc iz Selnice Podravske, HSS, za člana, 

- Miroslav Boroš iz Velikog Otoka, HSS, za člana, 

- Željko Solarić iz Legrada, SDP, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda na području Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni 

dio. 

 

Točka 20. 

 

 Predsjednik otvara 20. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o osnivanju Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i članova, te poziva Odbor za izbor i imenovanja 

da podnesu prijedlog. 

 Odbor za izbor i imenovanja podnosi prijedlog i to: 

- Dragutin Matoš iz Legrada, SDP, za predsjednika, 

- Senka Varga iz Kutnjaka, HDZ, za članicu, 

- Ivica Rašanec iz Velikog Otoka, HDZ, za člana, 

- Marina Kuzmić iz Legrada, SDP, za članicu, 

- Goran Klobučarić iz Velikog Otoka, HSS, za člana. 

 

 Drugih prijedloga nije bilo i nakon glasovanja o podnesenom prijedlogu predsjednik konstatira 

da je prijedlog JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova i imenovanju predsjednika i 

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

 

Točka 21. 

 

 Predsjednik otvara 21. točku dnevnog reda – informacija o obavljanju komunalnih poslova na 

području Općine Legrad, te poziva da se podnese izvještaj. 

 B. Gregurić podnosi Izvještaj o zapošljavanju na javnim radovima u 2013. godini koji se nalazi 

u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio, a isti je podijeljen i svim članovima Općinskog vijeća. 

Pojašnjava da su radnici podijeljeni u dvije grupe – jedna grupa je na Šoderici i obavlja poslove 

čišćenja granja, skupljaju smeće i slično, a druga grupa je sada čistila oko Halaš Čarde. Pojašnjava da 

se sve javne površine redovito čiste; da je naručen materijal za popravak dječjih igrališta u Antolovcu 

i na Šoderici; od NEXE grupe smo zatražili donaciju sitnog šljunka, a imamo informaciju da će nam 

odobriti; zatražili smo i odobrene su nam betonske cijevi za Šodericu (za cvjetnjake) za zatvaranje 

prolaza motornim vozilima po plaži; za Šodericu smo naručio table upozorenja; poslije motorijade na 

Šoderici smo imali velikih problema – sve je ostalo demolirano – rušila su se stabla, iščupali ljudima 

prozori na objektima i sl.; danas su se dovezli EKO WC-i po cijeni od 450,00 kn + PDV mjesečno po 

komadu. 

 Predsjednik postavlja pitanje naplate, na što B. Gregurić konstatira da ove godine neće, ali 
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ćemo se za iduću godinu bolje pripremiti; trenutno je više kontrole komunalnog redara tijekom 

vikenda, za što će koristiti slobodne dane nakon sezone; na Šoderici je potrebno sanirati i ceste nakon 

izgradnje vodovoda, jer to oni neće izvršiti; ove godine je za čišćenje Šoderice utrošeno svega 

17.000,00 kn, a radove obavlja PRIZMA, jer KOMING više ništa neće; sada se počelo kositi, a 

Marijana Baranašić se zadužilo da sruši stabla koja su opasna u slučaju nevremena, ali i da po 

zahtjevu ljudi sruši stabla na njihovim parcelama ili gdje će to biti potrebno, uz suglasnost Općine.  

 I.Šivak predlaže da se ljudima ponudi da sami sruše stabla s time da si uzmu drvo. 

 B.Gregurić konstatira da se to već pokušavalo, ali onda ljudi uzmu stablo, a granje ostave. 

Ujedno konstatira da je bi se 6.7. trebao na Šoderici održati partyloop, a nitko nas o tome nije 

obavijestio. 

 I. Šivak konstatira da nitko nije protiv motorijade, ali na drugačji način, da sve bude 

organizirano, jer Policija niišta ne poduzima, na Šoderici nema reda i Božici je teško tako raditi i 

trebat će našu pomoć. 

 Nakon toga B. Gregurić pojašnjava da bivši načelnik nije pravovoremeno podnio Izvješće o 

izvršenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2012. godinu, te da 

novi načelnik sada to podnosi Općinskom vijeću. Pojašnjava da je u izvršenju Plana ništa nije 

mijenjalo, osim količina otpada koje se odvezlo s područja Općine Legrad, a to je prema podacima 

„PRIZME VV“, koncesionara. 

 U svezi Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpada nije bilo pitanja, stoga predsjednik daje 

na glasovanje Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području 

Općine Legrad za razdoblje od 2010. do 2015. godine za 2012. godinu i nakon glasovanja konstatira 

da je Zaključak JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Zaključak se nalazi u prilogu Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 22. 

 

 Predsjednik otvara 22. točku dnevnog reda – dogovor u svezi jednodnevnog malograničnog 

prijelaza s Republikom Mađarskom, 28.07.2013. godine, za što pojašnjenje daje načelnik. 

 Načelnik pojašnjava da je sa načelnicom Ortilosa dogovorio protokol za taj dan; da bi Općina 

Legrad trebala osigurati doručak za sve uzvanike, s hrvatske i mađarske strane; početak prijelaza je u 

9.00 sati. Za sada se za suorganizaciju prijelaza javio samo Hotel Podravina koji su pristali na sve što 

smo tražili, ali zamjenica Kristina dogovara još s jednim ugostiteljem da daju ponudu. 

 

Točka 23. 

 

 Predsjednik otvara 22. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi gdje ima nekoliko točaka i to: 

 a) V. Cvetnić pojašnjava u svezi promjena o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića, s obzirom da je načelnik po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti podnio ostavku, a danas je 

ostavku podnio i Zvonko Juras. Načelnik prema novom Zakonu imenuje članove Upravnog vijeća, ali 

je o tome obvezan izvijestiti Općinsko vijeće, te je za sada za jednog člana imenovao Jadranku Babić 

Bokor.  

 I. Baranašić konstatira da je sada došlo do političke promjene u Općini, te predlaže da 

predsjednik Općinskog vijeća prihvati dužnost člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.   

 Postavljeno je pitanje u svezi člana Mladena Vernića, za što je pojašnjeno da je za sada on 

ostao, nije podnio ostavku, a mandat mu je još uvijek u tijeku.  

 

 b) Načelnik poziva članove Općinskog vijeća u svezi dogovora za sutra, 29.06.2013. u svezi 

obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju, te navodi da su mu neki načelnici potvrdili dolazak, 

a vjerojatno će doći i Župan; poziva sve vjećnike da dođu na manifestaciju na Dravi ili barem 

navečer u Dom, jer će doći i načelnica Ortilosa i načelnik Zakany, što je dogovorio gosp. Kuruc. 

Nakon toga pojašnjava protokol ujutro na Dravi i navečer u Legradskom domu. 
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 c) zamolba „LAC-a“za privremeno smanjenje zakupnine na vrijeme od 1 godine na iznos 

800,00 kn mjesečno. 

 Predsjednik otvara raspravu. 

 Načelnik pojašnjava da je bio na razgovoru u svezi otplate duga za što je sklopljen sporazum, a 

na tom sastanku je predlagao zakupninu na 1.000,00 kn, a sada je predložio 800,00 kn. 

 Predsjednik predlaže da mu se odobri smanjenje zakupnine na 800,00 kn. 

 Predloženo je da mu se odobri traženo smanjenje, ali ukoliko ne plati 1. ratu prema Sporazumu 

da se pokrene ovrha. 

 Smanjenje je predloženo od 1.7.2013. za zakupninu za mjesec lipanj na vrijeme od 1 godine 

zaključno do 31.05.2014. na iznos 800,00 kn uz poštivanje sporazuma o otpati duga. 

 Prijedlog je glasovanjem JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 O tome je donijeta Odluka koja se nalazi u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 d) Dopis „Pismo namjere“ tvrtke „GEOen“ d.o.o. (predsjednik čita dopis). 

 Načelnik pojašnjava da je gosp. bio pri njemu na sastanku, da je predložio izgradnju elektrane u 

Kutnjaku; oni su preuzeli Veliku Ciglenu i bave se grdnjom elektrana, dok bi za ostale sadržaje našli 

partnera; zainteresiran je i za bušotine u Draškovcu; u Ministarstvu bi sami riješili oduzimanje 

koncesije INI i davanje bušotine nama, Općini. Gosp. Jurilj je u Hrvatskoj gospodarskoj komori 

zadužen za geotermalne projekte. Tražili su samo da Općinsko vijeće Odlukom ovlasti načelnika za 

daljnje radnje. Navodi da bi se tada Geopodravina zatvorila. 

 I. Baranašić predlaže da još netko od Općine bude u tome.  

 Načelnik konstatira da bi druga grupa snosila sve troškove, te Općina neće imati nikakvih 

troškova.  

 Nakon toga predsjednik daje na glasovanje Zaključak o podržavanju projekta stupnjevito 

korištenja geotermalnog polja Kutnjak – Lunjkovec i nakon glasovanja konstatira da je Zaključak 

JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

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

sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u: 23.10 sati. 

 

 Zapisničar:                                                                                          Predsjednik: 

       Vesnica Cvetnić                                                                                     Ivica Gabaj 


