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 ZAPISNIK 

         od 30. listopada 2013. godine 

  

sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Legrad održane u sali za sastanke Općine Legrad. 

  

 Sjednica je sazvana sazivom KLASA: 021-05/13-01/01, URBROJ: 2137/10-13-9 od  

25. listopada 2013. godine. 

 Prisutni: Snježana Kuzmić – potpredsjednica, Ivica Baranašić, Marijan Baranašić, Ivica Gabaj,  

                          Ivana Halapija, Dijana Hunjadi, Dragutin Matoš, Ivica Rašanec i Ivan Šivak - članovi. 

 Ne prisustvuju: Stjepan Kuruc, član – opravdao izostanak i  

                                     Zdravko Međimorec, član – nije opravdao izostanak. 

 Sjednici prisustvuju: Ivan Sabolić, općinski načelnik Općine Legrad, 

                                              Kristina Turk, zamjenica općinskog načelnika Općine Legrad.  

  Zapisničar: Vesnica Cvetnić, voditeljica Odsjeka za opće, pravne i financijsko računovodstvene  

                               poslove Jedinstvenog upravnog odjela Općine Legrad, 

 Početak rada: 18.00 sati. 

 

 Potredsjednica 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. 

 Načelnik pojašnjava da je sjednica sazvana po hitnom postupku zbog donošenja Odluke o 

zaduživanju Općine. 

 Nakon toga potpredsjednica predlaže slijedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 12.09.2013., sa 5. sjednice 

Općinskog vijeća održane 27.09.2013. i sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 

10.10.2013. godine, 

2. Donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad, 

3. Donošenje Rješenja o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad, 

4. Donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad, 

 5.  Pitanja i prijedlozi. 

 

 Nakon toga potpredsjednica predlaže da se 3. točka predloženog dnevnog reda skine s dnevnog 

reda, te bi točka 4. postala Točka 3., a Točka 5. bi postala Točka 4.  

 I. Gabaj postavlja pitanje obrazloženja skidanja 3. točke dnevnog reda, na što je potpredsjednica 

objasnila da se nisu izvršili dogovori za izbor predsjednika Općinskog vijeća, za što gosp. Gabaj 

izjavljuje da je pošteno što se to otvoreno reklo. 

 Nakon toga potpredsjednica daje na glasovanje predloženu izmjenu – skidanje 3. točke dnevnog 

reda i nakon glasovanja konstatira da je prijedlog izmjene JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 Nakon toga postavlja pitanje da li ima drugih prijedloga za izmjene ili dopune predloženog 

dnevnog reda, a s obzirom da prijedloga nije bilo, potpredsjednica daje na glasovanje predloženi dnevni 

red sa usvojenom izmjenom. 

 Nakon glasovanja potpredsjednica kosntatira da je predloženi izmijenjeni dnevni red 

JEDNOGLASNO prihvaćen. 
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Točka 1. 

 

 Potpredsjednica otvara 1. točku dnevnog reda – usvajanje Zapisnika sa sjednica Općinkog vijeća i 

to: 

a) sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 12.09.2013. godine. 

Primjedaba nije bilo i potpredsjednica konstatira da se Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća 

usvaja.  

b) sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 27.09.2013. godine. 

Primjedaba nije bilo i potpredsjenica konstatira da se Zapisnik sa 5. sjecnice Općinskog vijeća 

usvaja. 

c) sa 6. sjednice Općinskog vijeća održane 10.10.2013. godine. 

 I. Gabaj iznosi primjedbe na štamparsku grešku u točki 6., a ujedno postavlja pitanje u svezi 

Odluke o mjerilima za plaćanje vrtića, na što mu je pojašnjeno da je Odluku o mjerilima za plaćanje 

dječjeg vrtića Općinsko vijeće donijelo prijašnjih godina, a da se ona mijenjala i 2012. godine kada je 

povećan iznos sufinanciranja roditelja, dok predložene izmjene na 6. sjednici nisu prihvaćene većinom 

glasova, jer je 4 člana glasovalo za, dok su 3 bila suzdržana i 1 protiv i nije bilo većine koja bi izglasala 

izmjene te odluke.  

Drugih primjedaba nije bilo, te potpredsjednica konstatira da se Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

usvaja sa ispravkom (štamparskom).    

 

Točka 2. 

 

 Potpredsjednica otvara 2. točku dnevnog reda – donošenje Rješenja o razrješenju predsjednika 

Općinskog vijeća Općine Legrad, te čita i podnesenu pismenu ostavku Ivice Gabaj na dužnost 

predsjednika Općinskog vijeća.  

 Za pitanja i raspravu se po ovoj točki nitko nije javio i potpredsjednica daje na glasovanje prijedlog 

Rješenja o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad. 

 Nakon glasovanja potpredsjednica konstatira da je JEDNOGLASNO (sa 9 glasova ZA) prihvaćen 

prijedlog i donijeto je Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad. 

 Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Legrad nalazi se u prilogu zapisnika 

i njegov je sastavni dio. 

 

Točka 3. 

 

 Potpredsjednica otvara 3. točku dnevnog reda – donošenje Odluke o zaduživanju Općine Legrad, 

te za pojašnjenje daje riječ V. Cvetnić. 

 V. Cvetnić pojašnjava da se pod ovom točkom dnevnog reda moraju donijeti dvije odluke i to 

Odluka o prihvaćanju ponude za nabavu usluga dugoročnog kredita i Odluka o zaduživanju. Prva Odluka 

mora se donijeti od strane Općinskog vijeća iz razloga što načelnik može odlučivati o raspolaganju 

imovinom Općine, ovdje je to financijska imovina, do iznosa od 70 tisuća kuna, sada se radi o većoj 

nabavi, jer je trošak nabave kredita u ukupnom iznosu 295.688,44 kn, što obuhvaća kamate na kredit i 

troškove kredita o kojem je Općinsko vijeće dalo suglasnost da se Općina zaduži i to za projekt koji se 

financira iz EU fondova, iz IPE i to za modernizaciju cesta u Legradu sa izgradnjom biciklističkih staza, 

koji je u tijeku. Nakon toga pojašnjava što obuhvaća projekt i na koji način smo ga zapravo kandidirali, 

navodeći da nam je prioritetni projekt bio cesta do ušća Mure i Drave, ali taj projekt je još uvijek na 

čekanju i vjerojatno će se prebaciti financiranje iz drugih izvora – ne iz sredstava turističke infrastrukture 
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nego iz sredstava cestovne infrastrukture. 

 I. Gabaj postavlja pitanje zamjenici načelnika koliko će ukupno Općinu koštati provedba tog 

projekta koji je u tijeku, odnosno koliko će biti ukupno troškovi Općine – udio u sufinanciranju od 15% i 

troškovi kredita. 

 Načelnik pojašnjava da bi to ukupno Općinu koštalo oko 550 tisuća kuna. 

 I. Gabaj navodi da bi prema njegovu izračunu taj iznosi bio oko 700 tisuća kuna. 

 V. Cvetnić pojašnjava da je ukupna procjena projekta u iznosu 327 tisuća EUR-a i 15% od tog 

iznosa bi bio 49.050 EUR-a + troškovi kredita od 295.688,44 kn bi iznosilo ukupno između 600 i 700 

tisuća kuna, ali to su maksimalni procjenjeni iznosi koji se neće u cijelosti izvršiti, što je već vidljivo u 

dosadašnjoj provedbi projekta. 

 Nakon toga postavljeno je pitanje otplate kredita i iznosa rate kredita, za što je pojašnjeno da je 

otplata planirana u tromjesečnim iznovima, a da je 1. rata u iznosu 93 tisuće kuna, a svaka daljnja se 

smanjuje, s time da ćemo to konačno vidjeti iduće godine, jer smo u natječaju predvidjeli prijevremenu 

otplatu, odnosno otplatu kredita prema primitku sredstava iz IPE, tako da bi otplata kredita ostala samo 

za jedan dio „povučenog“ iznosa. 

 I. Gabaj konstatira da on nije protiv zaduživanja niti protiv projekta, ali treba vidjeti kako će to 

Proračun podnijeti, da li se može otplaćivati, koliki su mjesečni prihodi Općine. 

 Načelnik pojašnjava da su prosječni prihodi Općine cca 150 tisuća kuna. 

 Za raspravu se više nitko nije javio i potpredsjednica daje na glasovanje: 

1. Odluku o odabiru ponude za nabavu usluga dugoročnog kredita za sufinanciranje projekta 

„Pojačano održavanje cesta u naselju Legrad s izgradnjom biciklističkih staza“ u okviru IPA 

prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. i nakon glasovanja konstatira da je 

Odluka JEDNOGLASNO prihvaćena. 

2. Odluku o zaduživanju Općine Legrad i nakon glasovanja konstatira da je Odluka 

JEDNOGLASNO prihvaćena. 

 

 Odluka o odabiru ponude za nabavu usluga dugoročnog kredita za sufinanciranje projekta 

„Pojačano održavanje cesta u naselju Legrad s izgradnjom biciklističkih staza“ u okviru IPA 

prekogranični program Mađarska – Hrvatska 2007. – 2013. i Odluka o zaduživanju Općine Legrad, 

nalaze se u prilogu zapisnika i njegov su sastavni dio. 

 

Točka 4. 

 

 Potpredsjednica otvara 4. točku dnevnog reda – pitanja i prijedlozi, te otvara raspravu. 

 Načelnik konstatira da s obzirom da dnevni red današnje sjednice nije opsežan, ukratko bi upoznao 

članove s aktivnostima u Općini i to: 

1) Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU primili smo obavijest da nam je prihvaćen 

prijedlog za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za Šodericu koji obuhvaća 

izgradnju šetnice sa izgradnjom sanitarnih čvorova, postavljanjem tuševa, rasvjete i klupa 

uzduž obale jezera Šoderice. Općina bi za izradu dokumentacije sufinancirala sa 25%, dok bi 

Ministarstvo sufinanciralo 75 %. 

2) Pokrenuta je nagodba sa Bilokalnikom u svezi njihovog potraživanja financijskih sredstava od 

Općine, s obzirom da je Općina prodala Bilokalniku zemljište, 1998. godine koje oni nikad 

nisu prenijeli na sebe niti to više mogu napraviti nakon katastarske izmjere, tako da je 

predložio da im se u zamjenu ustupe gradilišta na prostoru Lazina koja su predviđena za 

prodaju, jer nam je to povoljnije nego vraćati novce sa zateznim kamatama. 

 I. Šivak konstatira da ga brinu gradilišta na kojima su betonaže, jer su svi koji su kupili gradilišta 
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imali obvezu izgraditi objekt u roku od 2 godine, a još uvijek ima betonaža na kojima nisu ispunjene te 

obveze. 

   V. Cvetnić pojašnjava da smo za neke betonaže već ranijih godina pokrenuli postupak da se upišu 

gradilišta na Općinu, ali je problem kod onih koji su se u postupku katastarske izmjere upisali već kao 

suvlasnici sa Općinom na temelju podataka koje je vodio Katastar,  i trebala je njihova suglasnost za 

promjenu, na što oni nisu pristali, a jedan od njih je i otkupio zemljište okućnice od Općine. 

 3) vodovod Šoderica – pojašnjava da bi sutra trebao doći iz Elektrocentra Petek u Općinu i sobom 

donijeti dokumentaciju koju čekamo za pokretanje postupka za tehnički pregled.  

 4) za sutra je pozvan u Turističku zajednicu Županije kako bi se dobila financijska sredstva za 

Šodericu, te moramo planirati u što bi se ta sredstva uložila na Šoderici, 

 5) INI je od strane Ministarstva gospodarstva oduzeta koncesija za Kutnjak i sada će se netko moći 

prijaviti za dobivanje dozvole za istraživačke radove. 

 6) održana je Skupština Geopodravine kojoj su prisutvovali svi osim predstavnika Države i HEP-a; 

svi prisutni su se izjasnili da su i dalje zainteresirani za projekt; prema sastanku u Fondu sa direktorom 

zatraženo je da bi Geopodravina mora postati povlašteni proizvođač energije za Kutnjak, odnosno 

moramo sa HEP-om sklopiti ugovor o otkupu energije po povlaštenoj cijeni. 

 Načelnik navodi da smo svim prodavateljima zemljišta dostavili obavijesti o aktivnostima koje 

smo pokrenuli da bi se isplatila sredstva za zemljište zone Kutnjak, te smo im dali mogućnost ukoliko 

žele mogu ugovor raskinuti ili dalje čekati na isplatu. Za sada smo imali samo još 1 raskid ugovora. 

 7) obveze Općine smanjili smo na oko 150 tisuća kuna + dug Ekonergu za koji je direktor Mužek 

izjavio da je za to pokrenuta ovrha koja je u stanju mirovanja, jer oni čekaju da se projekt pokrene. 

 8) od tvrtke „PRIZMA VV“ zaprimili smo zamolbu za izgradnju reciklažnog dvorišta na lokaciji 

stare deponije otpada u Legradu (u Gradišću), načelnik čita dopis. Pojašnjava da je Općina po zakonu 

obvezna imati na svojem području najmanje jedno reciklažno dvorište, a sad nam je i prilika da se to 

unese u Izmjene i dopune Prostornog plana Općine. 

 

 I. Baranašić postavlja pitanje u kojoj fazi je izgradnja škole, jer je dožupan Pal bio na terenu.        

  Načelnik pojašnjava da dožupan nije bio u Općini; da radovi idu svojim tijekom, ali ima malo 

problema sa financiranjem, te da bi se zgrada škole trebala otvoriti za školsku godinu 2014./2015., dok 

bi se dvorana otvorila godinu kasnije. 

 Postavljeno je pitanje što je sa „Legrađankom“? 

 Načelnik pojašnjava da su zakupci bili pri njemu na razgovoru, da su ponovo tražili smanjenje 

zakupnine i da ih je uputio da podnesu pismeni zahtjev Općinskom vijeću, što do sada nisu učinili. 

Tražili su da se „popravi“ kotlovnica, jer da nemaju dobro grijanje. 

 D. Matoš postavlja pitanje da li će se i kada popraviti ulična rasvjeta? 

 Načelnik pojašnjava da ćemo za idući tjedan zatražili da se izvrše potrebni popravci. 

  

 Za raspravu se u svezi zamolbe za reciklažno dvorište nitko nije javio, te potpredsjednica daje na 

glasovanje prijedlog donošenja odluke o suglasnosti tvrtki PRIZMA VV d.o.o. iz Malog Otoka za 

izgradnju reciklažnog dvorišta u k.o. Legrad, na čkbr. 4891, te nakon glasovanja konstatira da je Odluka 

JEDNOGLASNO prihvaćena. 

 Odluka o suglasnosti za izgradnju reciklažnog dvorišta tvrtki „PRIZMA VV“ d.o.o. Mali Otok 

nalazi se u prilogu zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

 Nakon toga načelnik pojašnjava bi iduće godine išli u nabavu kanti za smeće, za što još za sada 

nismo uskladili prijedloge; sa Fondom bi išli u zajedničko financiranje te nabave, a cijena kante je sada 

oko 220,00 kn.  
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 Ujedno poziva članove Općinskog vijeća da izvrše uvid u Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana 

u Zavodu za prostorno uređenje Županije, gdje bi im se i sve stručno prezentiralo od strane gosp. Matice 

i Cestara. 

 

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

zaključuje sjednicu Općinskog vijeća. 

 

 Dovršeno u: 19.40 sati. 

 

 Zapisničar:                                                                                            Potpredsjednica: 

       Vesnica Cvetnić                                                                                     Snježana Kuzmić 


