ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 2. listopada 2017.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/17-01/06, Urbroj: 2137/24-17-1, od 25.
rujna 2017. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 19.05 sati,
pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih.

Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Tomislav Bratanović
2. Marko Derežić
3. Vlado Halusek
4. Silvana Kolar
5. Dražen Nađ
6. Josip Rep
7. Branko Rođak
8. Ivan Šerbeđija
9. Darko Štefanić
10. Renata Štefec
11. Vladimir Tudić
b) ostali nazočni:
1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik
2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika
3. Josip Tončić, pročelnik JUO
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar
5. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista

Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 11 članova Općinskog
vijeća od ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano
odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
Vijećnik Branko Rođak postavlja pitanje gdje se vidi da je Zapisnik za kojega je tražio da
se izmjeni i dopuni ispravljen na način kako je on to tražio.
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Predsjednik Vlado Halusek odgovara da se prema Poslovniku, uz saziv, Zapisnik dostavlja
u skraćenom obliku i da je takav Poslovnik usvojio prošli saziv vijeća.
Branko Rođak navodi da je on tražio nadopunu dnevnog reda i to treba pisati i u
skraćenom obliku koji ide i u objavu. Također navodi da je postavio pitanje o porezu na
nekretnine općinskom načelniku Krunoslavu Bratanoviću i da je on sugerirao da se obrasci ne
popunjavaju, što se na kraju ispostavilo ispravnim, na što općinski načelnik odgovara da nije
on ništa sugerirao već da je samo rekao kako bi on osobno napravio.
Predsjednik Vlado Halusek ponavlja da prema članku 112. Poslovnika ide skraćeni
Zapisnik i da je kao predsjednik vijeća Branko Rođak takav Poslovnik i potpisao na što mu
Branko Rođak odgovara da se ne treba ničega bojati napisati.
Također predsjednik ističe da smo dužni javno objaviti Zapisnik na internetskim
stranicama na što mu referent Jasminka Miloš odgovara da se Zapisnici objavljuju nakon što
se prihvate na vijeću.
S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 3. sjednice provedeno je glasovanje, a
nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete prihvaćen jednoglasno sa 11 glasova „ZA“.

AKTUALNI SAT
Silvana Kolar: Vrtić, igraonica? Što ćemo od toga imati, ima li novaca za to?
Mladen Sitek: Na mjeru 7.4. apliciran je vrtić i još nismo zauzeli stajalište što napraviti,
da li odustati od projekta ili ići dalje. To će biti predmet rasprave na vijeću. Igraonica bi se
mogla planirati nakon što se realiziraju projekti staze i cikloturizma.
Silvana Kolar: Prijevozi srednjoškolaca i stipendije?
Mladen Sitek: Problem je u financijama i ovu proračunsku godinu ne možemo o tome
razmišljati ali treba svakako planirati u proračunu za iduću godinu.
Marko Derežić: Što je sa uporabnom dozvolom za kanalizaciju, jer osobno imam
problema sa priključenjem jer još nema uporabne dozvole?
Mladen Sitek: Pročistač je još u probnom radu, još je potrebna jedna analiza vode i onda
se može donijeti odluka da pročistač ide u puni pogon kao i naplata prema kućanstvima.
Vladimir Tudić: Da li sam razriješen iz stalnog Povjerenstva? Mislim da to povjerenstvo
nema smisla.
Mladen Sitek: Nisi, treba dostaviti pismeni zahtjev.
Renata Štefec: Koji je razlog da ne želiš biti, financijski ili što drugo?
Vladimir Tudić: u Povjerenstvu treba biti više ljudi, a treba raditi besplatno.
Renata Štefec: Ti si pristao.
Vladimir Tudić: Da, ali nisam znao što će pisati na rješenju, a zvalo me se dan prije
nego što su se otvarale ponude.
Dražen Nađ: Nesuglasice se tu ne rješavaju.
Dražen Nađ: Ovom prilikom čestitam svima Sesvečanima, predsjedniku vijeća,
općinskom načelniku, zamjenicima, članovima vijeća, protekli Dan općine. Svi su zaslužili
čestitku. Nemojte govoriti samo da nema novaca. Zahvaljujem se što je usvojen prijedlog da
se uredi prilaz u Sesvete i što su se pokrenuli radovi.
Vlado Halusek: Zahvaljujem se ali time smo uštedjeli 20-30 tisuća kuna.
Branko Rođak: Ne treba govoriti „nema novaca“, mogla se organizirati barem svečana
sjednica i pozvati nekoga na kavu, mene okolo pitaju što se to tu događa. Što se tiče odgovora
iz Ministarstva poljoprivrede vezano uz Odluku o uvrštavanju Općine Podravske Sesvete u
Pravilnik s područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima to su se trebali
obavijestiti svi vijećnici, a ne samo ja.
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Josip Tončić: Ispred Jedinstvenog upravnog odjela uputio sam pitanje Ministarstvu
poljoprivrede vezano uz uvrštavanje Općine Podravske Sesvete u Pravilnik i odgovor se može
kopirati poslati svim vijećnicima.
Mladen Sitek: pročitao odgovor Ministarstva i predlaže da se on iskopira i dostavi
vijećnicima.
Branko Rođak: Ne treba samo pisati i slati dopise, treba otići i pitati one koji su dobili
na koji način su to ostvarili jer radi se o milion kuna godišnje. Snimkom na temelju koje se
radila studija nije se moglo točno utvrditi pravo stanje što je posađeno.
Vlado Halusek:Ako je to od interesa za naše poljoprivrednike, a ja smatram da jest, onda
to treba ponovno staviti na dnevni red.
Mladen Sitek: Prijašnja vlast je to razmatrala i nije pronašla nikakvo rješenje.
Josip Rep: Treba se početi od Agronomskog fakulteta ako se smatra da su snimke bile
manjkave.
Vlado Tudić: Sukob interesa, da li je došla kakva odluka?
Mladen Sitek: Sjednica je bila 31.8. ali još nismo dobili nikakav odgovor, a poslali smo
im i odluku o poništenju postupka.
Dražen Nađ: Da li se općina namjerava javiti na natječaj za sufinancirane tehničke
dokumentacije po natječaju koji je otvoren do kraja 10. mjeseca? Pitanje škole i „Stare
škole“?
Mladen Sitek: To spada u veće projekte, mjera 7.4. nam je blokirana s vrtićem, ali ima
mjera 7.2.2. za nerazvrstane ceste pa bi pored ceste oko crkve uvrstili i Štrosmajerovu ulicu.
Nema zauzetog stajališta oko kapitalnih investicija. Ako odustanemo od vrtića idealna bi bila
igraonica, ali zbog odustanka od vrtića mogli bi dobiti negativne poene za iduću aplikaciju.
Vlado Halusek: Osamostaljenje škole?
Josip Tončić: Bili smo na sastanku kod dožupana vezano uz odluku iz 2008. o razdiobi
škola i tamo nam je rečeno da nisu dobili suglasnost Ministarstva. Mi smo zatim poslali upit
Ministarstvu vezano uz predmet, na što sam dobio telefonski odgovor da je osoba koja je
vodila predmet sada u mirovini ali da je stavila službenu zabilješku da je županija odustala od
zahtjeva, a ispred županije za predmet je bio zadužen gospodin Pal koji isto više tamo ne radi.
Tražili smo i pismeni odgovor od Ministarstva ali rečeno nam je da mi nismo osnivač i da
nismo nadležni ali da razumiju da imamo politički interes pa su nam ipak dali informaciju.
Mladen Sitek: Od županije smo dobili obavijest da ćemo dobiti pisani odgovor koji do
danas nije stigao. Nadalje sve komunikacije moraju biti sa županijom.
Darko Štefanić: Na temelju čega je stavljena službena zabilješka? Zbog čega su
odustali?
Mladen Sitek: Ratimir Ljubić bio je u Sesvetama prilikom obilaska škola i razgovarali
smo o rekonstrukciji i dogradnji škole. On je stajališta da je to veliki iznos sredstava i dao
prijedlog da općina bude nositelj školsko-sportske dvorane, a oni rekonstrukcije i dogradnje
škole. Da je otvorena mjera 7.4. mogli bismo razgovarati o lučnoj dvorani.
Branko Rođak: Da li može biti osnovna škola ako ima manje od 150 đaka?
Vlado Halusek: I neke druge općine imaju manje đaka pa imaju osnovnu školu, a
Podravske Sesvete imaju 150 đaka.
Vlado Halusek: Tri mjeseca su prošla i zanima me način funkcioniranja izvršne vlasti.
S kim da komuniciram sa načelnikom ili zamjenikom načelnika?
Mladen Sitek: Načelnik predstavlja općinu, mi smo obadva volonteri, načelnik je u
radnom odnosu, a ja na Zavodu za zapošljavanje, ali stalno sam u općini i ja sam dobio
punomoć od načelnika za obavljanje poslova do razine načelnika.
Vlado Halusek: Na temelju čega je napravljena punomoć i ponovno s kim da
komuniciram u općini?
Josip Tončić: Punomoć je dana temeljem odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi.
Vlado Halusek: Nositelj izvršne vlasti je općinski načelnik.
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Josip Tončić: Naš načelnik je stalno odsutan i prenio je poslove na zamjenika.
Dražen Nađ: Načelnik je pravno odgovoran.
Vlado Halusek: Za koje je poslove ovlašten zamjenik?
Darko Štefanić: Za sve.
Vlado Halusek: Što je to „duža odsutnost“? To treba razjasniti i kome da se obraćam
ako općinski načelnik može određene poslove prenijeti na zamjenika.
Renata Štefec: Načelnik redovito koordinira sa zamjenikom.
Dražen Nađ: Zahtjeve treba naslovljavati na načelnika i moraju svi funkcionirati.
Da li ima kakvih troškova vezano uz Turističku zajednicu?
Jasminka Miloš: Za sada nema.
Marko Derežić: Da li imate kontakte s Turističkom zajednicom?
Mladen Sitek: Imali smo prezentaciju programa i upoznati smo s voditeljem g.
Jančijevim.
Dražen Nađ: Podravske Sesvete imaju veliki potencijal i treba odrediti čovjeka za uži
kontakt s zajednicom.
Branko Rođak: Ja sam svojevremeno predlagao da osnujemo vlastitu Turističku
zajednicu i smatram da mi možemo sami.
Mladen Sitek: Ako nećemo biti zadovoljni sa konstrukcijom zajednice slažem se s tim
prijedlogom. Za sada je tumačenje da će sve općine biti jednako zastupljene.
Josip Tončić: Treba se provjeriti da li se isplati samostalno ići u osnivanje, napraviti
analiza, tko će platiti osobu s visokom stručnom spremom.
S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave predsjednik Vijeća Vlado
Halusek završava sa Aktualnim satom u 20.00 sati.
Zamjenica predsjednika Općinskog vijeća Renata Štefec predlaže nadopunu dnevnog
reda, i to tako da se iza Točke 2., dodaju slijedeće točke: Točka 3. koja glasi:“Donošenje
Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona Općine
Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske
Sesvete“i Točka 4. „Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Podravske Sesvete, a Točka 2. postaje Točka 5. Iza Točke 5. dodaje se Točka 6. koja glasi:
„Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
(predlagatelj: član općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete), a ostale točke se pomiču po
daljnjem redoslijedu.
Predsjednik Vlado Halusek ističe da prema Poslovniku Općinskog vijeća dopuna
dnevnog reda može ići samo po hitnom postupku.
Pročelnik Josip Tončić obrazlaže članke 46. i 87. Poslovnika po kojima je dopuna
moguća.
Predsjednik Vlado Halusek zahtjeva obrazloženje članka 67. Poslovnika za donošenje
odluka po hitnom postupku.
Renata Štefec čita predložene tri točke za dopunu Dnevnog reda.
Predsjednik Vlado Halusek zatražio je stanku od 15 minuta za razmatranje predloženih
točki za dopunu Dnevnog reda.
U nastavku sjednice Prijedlog dnevnog reda sa nadopunama dat je na glasovanje, a
nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“
predloženi dnevni red prihvaćen i glasi:
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DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Pješačke staze
na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama,
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje cikloturističkih odmorišta
Podravske Sesvete - Pitomača,
3. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vlastitog komunalnog
pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području
Općine Podravske Sesvete,
4. Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske
Sesvete,
5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
(predlagatelj: predsjednik Općinskog vijeća),
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
(predlagatelj: član Općinskog vijeća),
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje 01. kolovoza do 31.
kolovoza 2017. godine i razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine,
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave koprivničkokriževačke, Postaje granične policije Koprivnica za srpanj 2017. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničkokriževačke, Postaje granične policije Koprivnica za kolovoz 2017.godine,
10. R a z l i č i t o.
Točka 1.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Pješačke staze
na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama
***************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu uz napomenu da je i na prošloj sjednici
bilo riječi o ovom predmetu.
Vijećnik Dražen Nađ traži obrazloženje zašto je poništen prvi natječaj za izgradnju staze
te zašto se je mijenjao Pravilnik o jednostavnoj nabavi.
Pročelnik Josip Tončić obrazlaže da je Ministarstvo uprave i Ministarstvo gospodarstva
dalo tumačenje da Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave može donijeti Općinsko
vijeće ili općinski načelnik. Općinski načelnik je donio novi Pravilnik kojim se detaljnije
regulira materija za daljnje postupanje i po njemu je raspisan i 2. Poziv za dostavu ponuda. Po
prvom Pozivu istekao je rok ponuda i ponuditelj „KOGRAD“ odustao je od svoje ponude.
Vijećnik Dražen Nađ traži odgovor zbog čega je istekao rok ponuda?
Pročelnik Josip Tončić odgovara da Općinsko vijeće nije donijelo Odluku o odabiru
najpovoljnije ponude, jer je Općinsko vijeće povuklo tu točku sa dnevnog reda.
Vijećnik Dražen Nađ složio se s tim objašnjenjem s napomenom da je zaključak o
skidanju točke dnevnog reda donijela većina.
Predsjednik Vlado Halusek napominje da je prvi natječaj u postupku rješavanja sukoba
interesa, a što se tiče drugog natječaja postavlja pitanje da li postoje potpisane izjave po
članku 80. Zakona o javnoj nabavi, da li je postupano po tom članku i da li su svi članovi
Povjerenstva potpisali izjave o sukobu interesa, na što mu pročelnik odgovara da je u ovom
slučaju to postupak jednostavne nabave, a ne javna nabava, a potpisane izjave postoje i nema
gospodarskih subjekata s kojima bi bili u sukobu interesa.
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Predsjednik traži obrazloženje članka 7. Pravilnika u vezi „osoba koje imaju utjecaj na
odlučivanje“ te je zaključeno da se radi o greški i da umjesto riječi „imaju“ treba stajati
„nemaju“ što će se odmah ispraviti. Predsjednik ističe da on samo upozorava, te da sve mora
biti po Zakonu pogotovo jer je Općina pod „povećalom“. Ministarstvo neće sufinancirati
projekte ako nešto nije po zakonu.
Vijećnik Dražen Nađ izražava mišljenje da sukoba interesa nema te da nije bilo potrebe
slati upit Povjerenstvu za sukob interesa.
Vijećnik Branko Rođak ističe da će podržati ovu odluku, ali pita zbog čega nije ona prvi
puta dana da se o njoj raspravlja. Postavlja pitanje tko je odgovoran što će nas to sada koštati
više za 85.000,00 kuna i zaključuje da je trebalo već to odraditi bez obzira ako bi nešto
revizija i prigovorila. U interesu je našeg mjesta da se staza napravi.
Predsjednik Vlado Halusek pita vijećnika Branka Rođaka da li on to poziva ovo vijeće da
radi protuzakonito, na što mu Branko Rođak odgovara da Krunoslav Bratanović sigurno nije u
sukobu interesa.
Vijećnica Silvana Kolar ističe da je prioritet škola, djeca nam tjelesni imaju u hodnicima,
i postavlja pitanje da li stazu mogu popraviti djelatnici komunalnog pogona?
Zamjenik načelnika Mladen Sitek odgovara da Komunalni pogon nije za to opremljen.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek ističe da u ovoj općini nema prioriteta, ne možemo
prihvatiti prioritete koje nam netko nameće. Koji je veći prioritet staza, most ili stipendije u
ovom slučaju kad kažemo da nema novaca?
Vijećnik Darko Štefanić navodi da je sada bespredmetno uopće razgovarati o tome da li
stazu hoćemo ili nećemo.
Dražen Nađ zaključuje raspravu da je prijašnja vlast pripremila ove projekte i na nama je
samo da ih sprovedemo, a za dalje moramo odrediti prioritete.
S obzirom da više nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon
glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANA“
donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Pješačke staze na Trgu kralja
Tomislava u Podravskim Sesvetama, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 2.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje cikloturističkih
odmorišta Podravske Sesvete - Pitomača
***************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara rasprava.
S obzirom da bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ donesena Odluka o odabiru
najpovoljnije ponude za uređenje cikloturističkih odmorišta Podravske Sesvete Pitomača, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vlastitog
komunalnog pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti
na području Općine Podravske Sesvete
**********************************************************
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Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu te postavlja pitanje kolika je ušteda
ukoliko se Komunalni pogon ukine?
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek pojašnjava da ukidanjem Komunalnog
pogona prestaje potreba za voditeljem čiji bi koeficijent bio 1,9, jer mi bi trebali zaposliti još
jednu osobu, a što se tiče sistematizacije sve ostaje nepromjenjeno kao što je bilo do sada
samo što je u novoj sistematizaciji sada „Voditelj namještenika“. Sve će od sada biti pod
Jedinstvenim upravnim odjelom jer općine do 3.000 stanovnika nisu obavezne ustrojavati
upravne odjele. Kod nas Komunalni pogon nema status pravne osobe.
Zamjenica predsjednika Renata Štefec ističe da Zakon o komunalnom gospodarstvu ne
obavezuje osnivanje Komunalnog pogona. Pogon se može ali ne mora osnovati.
Predsjednik Vlado Halusek navodi da nije argument za ukidanje pogona to što neke
druge općine nemaju komunalni pogon, a u Statutu Općine također piše da općina mora
osigurati obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti osnivanjem pogona, a i u Zakonu o
komunalnom gospodarstvu, članak 4., piše da komunalne djelatnosti mogu obavljati vlastiti
pogoni.
Pročelnik Josip Tončić pojašnjava da ako nema Komunalnog pogona sve poslove
komunalne djelatnosti obavlja Jedinstveni upravni odjel s čime se nije složio predsjednik
vijeća.
Pročelnik se nadovezuje da sve naše odluke provjerava Ured državne uprave.
Predsjednik Vlado Halusek ponavlja da Jedinstveni upravni odjel ne može obavljati te
poslove. Po Zakonu o komunalnom gospodarstvu možemo, ali ne moramo osnovati pogon ali
onda te poslove moramo povjeriti nekome drugome i za to platiti. Mi smo si sami svojom
Odlukom o osnivanju vlastitog komunalnog pogona propisali u kojem slučaju će se
komunalni pogon ukinuti. Ponavlja da u Statutu piše da moramo imati komunalni pogon i da
sada donosimo „zakon iznad zakona“. Prvo bi morali promijeniti Statut.
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek odgovara da ćemo mijenjati i Statut ako je
to potrebno, ali da općine do 3.000 stanovnika ne moraju osnivati komunalni pogon.
Predsjednik Vlado Halusek se protivi donošenju ove odluke jer je to ozbiljna stvar i mi
ćemo ljudima morati odgovoriti zašto smo ukinuli komunalni pogon, to je kontra zakona i ja
sam to dužan prijaviti.
Nakon završetka rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ donesena
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju Vlastitog komunalnog pogona Općine
Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti, koja je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.

Točka 4.
Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete
***************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.

S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa „PROTIV“ donesena
7

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete, koja je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 5.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za
obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
****************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek kao predlagač odustaje od prijedloga ove Odluke s
obzirom da je ukinut Komunalni pogon.
Vijećnik Dražen Nađ napominje da je ovaj prijedlog dobro razrađen ali predlaže da se uz
planiranje proračuna za iduću godinu treba dobro razraditi sistematizacija i pronaći sredstva
da se mogu plaće i povećati.
Predsjednik Vlado Halusek ističe da se u ovoj općini ne poštuje školska sprema i dodatni
radovi koji se obavljaju, a na to nas je i Ministarstvo uprave upozorilo, nema reda.
Zamjenica predsjednika Renata Štefec navodi da se zaposlenici klasificiraju na radna
mjesta po kategorijama, podkategorijama i razinama a ne prema stručnoj spremi.

Točka 6.
Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
******************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
Zamjenik načelnika Mladen Sitek obrazlaže ovu odluku i navodi da se briše radno
mjesto Voditelj Komunalnog pogona a dodaje radno mjesto Voditelj namještenika.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek pita kako mogu imati istu plaću komunalni radnik i
komunalni radnik koji je još i pogrebnik i voditelj skele.
Pročelnik Josip Tončić pojašnjava da voditelj skele mora imati čin mornara i da mora
proći obuku za voditelja skele.
Općinski načelnik Krunoslav Bratanović pita da li se mogu voditelj skele i pogrebnik
podijeliti na dva radna mjesta komunalnih radnika, da jedan bude pogrebnik a jedan voditelj
skele.
Vijećnik Dražen Nađ se nadovezuje da li su prekovremeni sati pogrebnika i voditelja
skele plaćeni jer to su poslovi koji se nekad rade popodne izvan radnog vremena.
Računovodstveni referent Jasminka Miloš odgovara da se plaćaju prekovremeni sati ili
se dobiju slobodni dani prema dogovoru s voditeljem komunalnog pogona.
Vijećnik Dražen Nađ traži da se pojasne poslovi Voditelja namještenika.
Zamjenik načelnika Mladen Sitek iz sistematizacije radnih mjesta čita opis poslova
Voditelja namještenika kojima su pokrivene sve aktivnosti.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek postavlja pitanje da li je moguće da isti koeficijent
imaju viši stručni referent i referent na što mu pročelnik Josip Tončić odgovara da je to
zakonski moguće.
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Vijećnik Dražen Nađ napominje da postoji sistem nagrađivanja, treba se cijeniti rad,
trud i ostvareni rezultat.
Zamjenik načelnika Mladen Sitek navodi da je cilj bio zadržati postojeće stanje i
razmotriti smanjenje.
Vijećnik Branko Rođak predlaže da se do kraja godine „snime“ poslovi koji se rade, da
li kome treba povećati ili smanjiti plaću. Problem je što smo ostali bez 70.000,00 kuna koje
smo mogli do kraja godine u hodu riješiti. Treba razraditi dobru sistematizaciju.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“
donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete, koja je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 7.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godine i za razdoblje 01. kolovoza do
31. kolovoza 2017. godine i razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine
************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.

S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, donesen Zaključak o usvajanju
Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za
2017. godinu za razdoblje 01. kolovoza do 31. kolovoza 2017. godine i za razdoblje 1. rujna
do 30. rujna 2017. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 8.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave
koprivničko-križevačke, Postaje granične policije Koprivnica za srpanj 2017. godine
************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, usvojeno Izvješće o stanju
sigurnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaje granične policije
Koprivnica za srpanj 2017. godine, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

9

Točka 9.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničkokriževačke, Postaje granične policije Koprivnica za kolovoz 2017.godine
**********************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, usvojeno Izvješće o stanju
sigurnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaje granične policije
Koprivnica za kolovoz 2017. godine, koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 10.
Različito
**************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
Vijećnik Dražen Nađ ističe da se trebaju odrediti prioriteti općine, mora se pokazati da
se može bolje. Imamo Razvojnu strategiju pa i nju upotrijebiti. Trebamo biti jedinstveni jer
smo svi za jednu stvar, da se nešto napravi. Bilo je u početku nesnalaženja, treba greške
ispraviti i krenuti dalje.
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek ističe da je vrijeme za početak izrade
prijedloga proračuna za iduću godinu i ujedno da treba napraviti i rebalans za ovu godinu i
vjerojatno će trebati podignuti manji kredit.
Vijećnik Dražen Nađ se nadovezuje da u proračunu ima mjesta i za neke manje stvari.
Treba napraviti analize i ispraviti što ne valja.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek navodi da ako se u međuvremenu utvrdi da su ovi
akti koji su doneseni protuzakoniti i „iznad zakona“ da ih on neće potpisati. Ne tvrdi da su
protuzakoniti ali će provjeriti.
Također predlaže da ako nema novaca za djecu da se vijeću smanje naknade za 20%.
Vijećnik Dražen Nađ podsjeća da je on to već i prije predlagao ali da ne zna koliko nas
to može spasiti još ova dva mjeseca. Treba to pripremiti za iduću sjednicu.
Vijećnik Josip Rep je mišljenja da svi mogu raditi besplatno.
Vijećnik Branko Rođak ističe da djelatnici nisu krivi za promašaje na primjer što staza
sada više košta, a moglo se dosta toga napraviti za te novce. Predlaže da štedimo na sebi.
Ističe da tu govorimo o zakonitosti ali tu imamo Ured državne uprave koji je filter za odluke
da li je nešto dobro ili nije.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek upoznaje članove vijeća sa zamolbom upućenom od
strane Područne škole za donaciju koja je potrebna za nabavu sportske opreme koja bi se
koristila u školskom sportskom društvu u našoj školi. Zamolba je za 15.000,00 kuna. Nešto
sufinancira i županija. Da li ima mogućnosti dati im salu na što mu je zamjenik načelnika
odgovorio da može samo se treba dogovoriti način i vrijeme korištenja doma.
Vijećnik Dražen Nađ predlaže za se vijećnici odreknu jedne svoje naknade za ovu
donaciju i da se o tome donese odluka na idućem vijeću.
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S obzirom da više nije bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek
zatvara sjednicu u 21.40 sati.

ZAPISNIČAR:
Jasminka Miloš

PREDSJEDNIK:

dr.sc. Vlado Halusek
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