ZAPISNIK
sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana
24. svibnja 2018. godine
i 30. svibnja 2018. godine
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/05, Urbroj: 2137/24-18-1, od 18.
svibnja 2018. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 20.35 sati,
pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih.

Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:

Sjednici nisu nazočni:
1.Josip Rep, opravdano

1. Marko Derežić
2. Vlado Halusek
3. Silvana Kolar od 20.50 sati
4. Zlatko Miloš
5. Dražen Nađ
6. Branko Rođak
7. Ivan Šerbeđija
8. Darko Štefanić
9. Renata Štefec
10. Vladimir Tudić
b) ostali nazočni:
1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik
2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika
3. Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar
Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 članova Općinskog
vijeća od ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano
odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
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S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 9. sjednice provedeno je glasovanje, a
nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete jednoglasno prihvaćen sa 9 glasova „ZA“.
AKTUALNI

SAT

Vlado Halusek: Kraj je svibnja a još nemamo informacije oko osamostaljenja škole, rečeno
je da će to biti 1. rujna ove godine?
Mladen Sitek: Obavljena su tri razgovora sa dožupanom, poslani su dopisi na Ministarstvo i
ako Ministarstvo bude dalo pozitivan odgovor odluka se može sprovesti u djelo. Prema
trenutnim saznanjima koja imamo župan ne pokreče postupak osamostaljenja zbog malog
broja djece u područnoj školi Podravske Sesvete. Tražit ćemo sastanak sa županom.
Vlado Halusek: Zbog čega nismo obaviješteni da se nije potpisala tablica u kojoj je trebala
biti naša škola samostalna, nego su potpisane tablice kakve su i prije bile.
Mladen Sitek: To nije točno da sam ja usklađivao tablice, pozvao sam te Vlado da se
dogovorimo kako ćemo postupiti.
Vlado Halusek: Dan prije sam te nazvao da se vide te tablice, dok se je još moglo reagirati ali
ti si rekao da su to samo statistički podaci.
Darko Štefanić: Općina ne može zaustaviti taj papir, može reagirati ali ne može utjecati na to
što će u njemu pisati.
Mladen Sitek: od 2008. godine nije se ništa poduzelo, a Halusek je bio u povjerenstvu.
Halusek Vlado: Što bih trebao ja poduzimati jer imamo privremenu ravnateljicu Renatu
Bratanović Palaić.
Branko Rođak: Zašto se do sada još nije otišlo do župana?
Mladen Sitek: Obraćali smo se Ministarstvu, županiji i školi.
Vijećnica Silvana Kolar dolazi u 20.50 sati.
Vladimir Tudić: Što je s dječjom igraonicom?
Mladen Sitek: Radi se projekat, dobili smo rješenje da je to sada javna zgrada.
Marko Derežić: Koliko je djece prije išlo u vrtiće?
Jasminka Miloš: U prosjeku četvero djece.
Vladimir Tudić: Tražio sam stanje računa ali podatak nisam dobio.
Jasminka Miloš: Na današnji dan stanje je 1.294.000,00 kuna s tim da do kraja mjeseca
imamo obaveze oko 100.000,00 kuna za povrat kredita HBOR-u i Zagrebačkoj banci.
Dražen Nađ: Što se tiče nekretnina do sada smo donijeli samo pravilnik i to će opet biti
primjedba revizije.
Boris Poljanac: Izrada Strategije upravljanja nekretninama je opsežan posao i vjerojatno
čemo morati nekoga angažirati za to.
Branko Rođak: Pismeno traži da mu se dostave podaci: koji su projekti napravljeni koje je
ova vlast zatekla, koji su novi projekti napravljeni, kakva je dokumentacija napravljena,
prema kojim fondovima su projekti upućeni i u kojoj su fazi izrade.
Branko Rođak: S obzirom da je ovo vijeće donijelo odluku o sklapanju ugovora za nabavu
roba, radova i usluga s raznim dobavljačima, da li je još s nekim sklopljen ugovor da nešto
radi za općinu a nije naveden u toj odluci. Traži pismeni ugovor.
Dražen Nađ: Što je sa cestom na Dragancima, još uvijek nije vidljivo ograničenje brzine
kretanja. Trebalo bi 2-3 znaka.
Branko Rođak: Traži pismeni odgovor načelnika da li je kontaktirao sa gospodinom Ivicom
iz Latvije koji je navodno ponudio daljnju suradnju s općinom da vidimo što je ponudio u toj
suradnji.
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S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik Općinskog vijeća zaključuje
Aktualni sat u 21.00 h.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže pauzu od 20 minuta što je i prihvaćeno.
Sjednica je nastavljena u 21.20 sati.

DNEVNI RED:
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se točka 8. „Donošenje Odluke o određivanju
koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Podravske Sesvete“ briše iz prijedloga Dnevnog reda.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“, 1
glasom „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“ brisana točka 8. prijedloga Dnevnog reda koja
glasi: „Donošenje Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i
namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete“.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se točka 3. „Usvajanje Izmjena Plana
razvojnih programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcija za
2019. i 2020. godinu“ premjesti tako da ona postane točka 11. što je jednoglasno prihvaćeno.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže da se na kraju prijedloga Dnevnog reda doda
točka 12. koja glasi: „Razno“.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova
„ZA“ prihvaćen prijedlog da se iza točke 11. doda točka 12. koja glasi: „Razno“.
Prijedlog dnevnog reda dat je na glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „PROTIV“ predloženi dnevni red prihvaćen i
glasi:

DNEVNI RED:
1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske
Sesvete
2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na
„Rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama
3. Usvajanje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini
4. Usvajanje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini
5. Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata
udruga koji su od interesa za Općinu Podravske Sesvete
6. Usvajanje Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o pravima i obvezama
namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine
Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine
Podravske Sesvete
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8. Odluku o izmjenama Odluke o naknadama za rad i naknadama troškova članovima
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete
9. Usvajanje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu
Podravske Sesvete
10. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom
tijekom 2017. godine na području Općine Podravske Sesvete
11. Usvajanje Izmjena Plana razvojnih Programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za
2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
12. Razno
Točka 1.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Podravske Sesvete
**********************************************************
Prije otvaranja rasprave pročelnik Boris Poljanac naglašava da prema Statutu Općinsko
vijeće prvo treba većinom glasova odlučiti da li će pristupiti raspravi o prijedlogu promjene
Statuta.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova
„ZA“ odlučeno da će se pristupiti raspravi o prijedlogu promjene Statuta.
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu te se u nju i uključuje i navodi da je grb i
zastava temeljni simbol mjesta i demokratsko pravo. Upozorava da nema mišljenja Odbora za
Statut i Poslovnik, nema dodatnog obrazloženja, ovo vijeće nije na uvid dobilo nikakve druge
prijedloge i ponude, te predlaže da se ove pogreške isprave te da se ova točka odgodi za iduću
sjednicu.
Pročelnik obrazlaže da mišljenje Odbora nije obavezno i obvezujuće. Ministarstvo
uprave ima svoje stručno povjerenstvo sastavljeno od povjesničara, ljudi iz kulture i drugih
koji obrađuju prijedloge i daju rješenje o odobravanju.
Vijećnik Dražen Nađ se nadovezuje da ovo vijeće nije vidjelo nikakve druge prijedloge
i idejna rješenja.
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek podsjeća da smo jedina općina u županiji
a i šire koja nema svoj grb i zastavu ali iako smo nastojali nije se uspjelo do kraja prošle
godine ostvariti da imamo svoj grb. Dobili smo informaciju da će se povjerenstvo u
Ministarstvu uprave sastati samo jedanput ove godine i morali smo brzo reagirati da nam to ne
promakne. Sklopili smo ugovor s gospodinom Antom Grgićom koji je radio grb za županiju i
ima iza sebe prihvaćenih još 15 grbova i on je dao određene prijedloge o kojima je
raspravljalo povjerenstvo imenovano od strane načelnika i na kraju je Ministarstvo uprave
odobrilo predloženi grb i zastavu koji vam je dostavljen.
Predsjednik vijeća pita po čemu se na grbu može zaključiti da je to baš grb
Podravskih Sesveta, na što mu zamjenik općinskog načelnika odgovara da su temeljni simboli
grba Drava, polje, župa Svih svetih.
Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje zbog čega se brišu mjesni odbori iz Statuta.
Nakon kraće rasprave vezano uz prijedloge idejnih rješenja za grb i problematike oko
mjesnih odbora predloženo je da se rasprava po ovoj točki prekine i da se nastavi na idućoj
sjednici.
Predsjednik Općinskog vijeća daje na glasovanje prijedlog da se po ovoj točki
nastavi raspravljati na idućoj sjednici što je i prihvaćeno sa 7 glasova ZA“, 2 glasa „PROTIV“
i 1 glasom „SUZDRŽANI“.
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Točka 2.
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na
„Rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Ivana Mažuranića
u Podravskim Sesvetama
******************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Branko Rođak ističe da će podržati ovu odluku ali mu nije jasno kako je došla
samo jedna ponuda i za to traži pismeni odgovor.
Općinski načelnik navodi da sve piše u obrazloženju.
Vijećnik Branko Rođak pita da li se natječaj slao ciljano na ponuditelje na što mu
općinski načelnik odgovara da to bio javni natječaj objavljen na stranicama Agencije za
plaćanja.
Predsjednik vijeća traži pojašnjenje obrazloženja koje piše u odluci jer je njegovo ime
napisano ispod obrazloženja, tko je onda predlagač odluke.
Pročelnik pojašnjava da je ovo obrazloženje koje stoji u odluci dio teksta te odluke i kao
takvo se i objavljuje, to nije obrazloženje kakvo se daje kao prilog uz pojedine odluke koje
idu sa sjedničkim materijalima.
Predsjednik vijeća pita da li je netko drugi mogao voditi projekat na što mu zamjenik
načelnika odgovara da je Tetida od početka bila u ovom projektu te da su oni vodili poslove
oko aplikacije stoga smo odlučili da nastavimo suradnju s Tetidom do realizacije cijelog
projekta.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 9 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ donijeta Odluka
o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na „Rekonstrukciji i uređenju
dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama, koja je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika
Točka 3.
Usvajanje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na
području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini
******************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu te ističe da nije za smanjenje sredstava koja su
namijenjena školi. Zbog čega se to sada skida, a kod donošenja proračuna se inzistiralo da ta
stavka bude.
Vijećnik Branko Rođak predlaže da se sredstva potrebna za ulicu oko crkve pronađu
negdje drugdje.
Nakon kraće rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da sa 4 glasa „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ nije donijet
Program o izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine
Podravske Sesvete u 2018. godini.
Općinski načelnik napušta sjednicu u 21.55 sati.
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U nastavku sjednice vodi se rasprava da li se sjednica može nastaviti ako sjednicu napusti
općinski načelnik, na što pročelnik odgovara predsjedniku vijeća da može s obzirom da je
prisutan zamjenik općinskog načelnika i vijeće je kompletno.
Predsjednik Općinskog vijeća i vijećnica Silvana Kolar napuštaju sjednicu u 22.10 sati.
Vijećnica Renata Štefec traži nastavak sjednice jer postoji kvorum.
Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Vladimir Tudić traži prekid sjednice Općinskog
vijeća u 22.20 sati.
Temeljem Obavijesti Klasa: 021-05/18-01/05, URBROJ: 2137/24-18-2 od 25. svibnja 2018.
godine nastavak 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete održava se 30.
svibnja 2018. godine i počinje u 20.15 sati.
Na sjednici nisu prisutni općinski načelnik i članica Općinskog vijeća Silvana Kolar.
Ostali prisutni u nastavku sjednice: Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika,
Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Jasminka Miloš, referent za računovodstvene poslove,
zapisničar
S obzirom da je od 11 članova Općinskog vijeća prisutno 10 članova ono može pravovaljano
odlučivati.
Točka 4.
Usvajanje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini
*************************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća u pismenim obliku dao je prijedlog amandmana na Program o
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podravske Sesvete u 2018. godini u kojem se predlaže da se u podstavku koji glasi „rekonstrukcija skele Mekiš“ svota od 110.000,00 kuna zamijeni svotom od 10.000,00 kuna,
što znači da se u ovom Programu za 100.000,00 kuna smanjuje stavka „Rekonstrukcija
pristaništa skele Mekiš“, a za 100.000,00 kuna povećava stavka „Rekonstrukcija i uređenje
dijela ulice Ivana Mažuranića oko crkve Svih svetih u naselju Podravske Sesvete“.
Zamjenik općinskog načelnika prihvaća prijedlog amandmana.
S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik vijeća s usvojenim amandmanom provodi
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet
Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
Točka 5.
Usvajanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata
udruga koji su od interesa za Općinu Podravske
*************************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Zamjenik općinskog načelnika daje pojašnjenje da su ove izmjene usklađivanje sa
zakonskim odredbama.
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Na pitanje predsjednika vijeća da li nije odluka po provedenom natječaju trebala ići na
vijeće, pročelnik mu odgovara da ne jer je zakon akt višeg ranga.
Na pitanje vijećnika Branka Rođaka da li ovo vijeće ima pravo vidjeti raspored dodijeljenih
sredstava udrugama i da li je zakonom baš striktno propisano da načelnik donosi odluku ili
može i vijeće, pročelnik mu odgovara da se naš Pravilnik mora uskladiti sa zakonom te da se
nadležnosti vijeća i načelnika ne mogu preklapati.
Na primjedbu predsjednika vijeća kako je moguće da se za prijavljeni projekt dobije manji
iznos od prijavljenog iznosa, zamjenik općinskog načelnika odgovara da se za projekat može
tražiti i drugi izvor financiranja.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je s 6 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donijet Pravilnik o
izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za
Općinu Podravske, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Usvajanje Pravilnika o stavljanju izvan snage Pravilnika o pravima i obvezama
službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete
*************************************************************************
Nakon otvaranja rasprave pročelnik pojašnjava da je sukladno zakonu općinski načelnik
nadležan za donošenje ovog pravilnika.
Na pitanje vijećnika Dražena Nađa da li su zaposlenici upoznati s pravilnikom pročelnik mu
odgovara da jesu.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet Pravilnik o stavljanju
izvan snage Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 7.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske
Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske
*************************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu te postavlja pitanje zamjeniku načelnika da li općina ima
potrebe za komunalnim pogonom na što mu je odgovoreno da ima potrebe i da se
usklađujemo sa zakonom.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijeta Odluka o izmjenama
Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih
djelatnosti na području Općine Podravske, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 8.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o naknada za rad i naknadama troškova
članovima Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i članovima radnih tijela
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete
*************************************************************************
Nakon kraće rasprave u kojoj je predsjednik istaknuo da članovi općinskih vijeća susjednih
općina imaju veće naknade, te da su naše naknade bile smanjene zbog financijske situacije
koja je sada dobra, te primjedbe vijećnika Branka Rođaka da se mora štedjeti kada se ima, a
ne kad se nema, predlagatelj odluke Vlado Halusek povlači prijedlog ove Odluke te se o njoj
ne glasuje.
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Točka 9.
Usvajanje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za
Općinu Podravske Sesvete
*************************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon glasovanja
konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o donošenju Procjene
rizika od velikih nesreća za Općinu Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 10.
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom
tijekom 2017. godine na području Općine Podravske Sesvete
*************************************************************************
Nakon otvaranja rasprave vijećnik Dražen Nađ daje primjedbu da ovo izvješće više nalikuje
na plan nego na izvješće.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijet Zaključak o usvajanju
Izvješća o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom tijekom 2017. godine na
području Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 11.
Usvajanje Izmjena Plana razvojnih Programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za
2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
*************************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća dao je pismeni amandman na Izmjene Plana razvojnih
Programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu u kojem predlaže da se Aktivnost „Rekonstrukcija pristaništa skele Mekiš“ smanji za
100.000,00 kuna, a da Aktivnost „Ulaganja u osnovnu školu Podravske Sesvete i ulaganja u
izgradnju školsko-športske dvorane (projekta dokumentacija) ostane kakva je bila prije ovog
prijedloga izmjena dakle da ostane u iznosu 100.000,00 kuna.
Zamjenik općinskog načelnika prihvaća prijedlog amandmana.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća a prihvaćenim amandmanom provodi
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno s 10 glasova „ZA“ donijete
Izmjene Plana razvojnih Programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 12.
Razno
*************************************************************************
Predsjednik vijeća Vlado Halusek predlaže da se dio neiskorištenih površina u vlasništvu
Općine Podravske Sesvete iskoristi za projekt- kompleks solarne plantaže koji i se mogao
realizirati blizu karaule. Ovaj projekat mogao bi imati razne sadržaje na primjer vodenicu,
vjetrenjaču i on bi se otplatio kroz 6-7 godina.
Zamjenik načelnika slaže se s idejom i predlaže tematsku sjednicu vezano uz realizaciju
ovakvih projekata.
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Također obavještava članove vijeća da je Hidrometeorološkom zavodu ustupljeno zemljište
od 36 m2 bez naknade za digitalnu mjeriteljsku stanicu. Imat ćemo besplatan pristup
informacijama koje se u toj stanici prikupe.
Vijećnik Dražen Nađ predlaže da se ovakvi projekti prate i apliciraju na natječaje, da se
konačno utvrdi status nekretnina i njihova isplativost, te da se pokuša vratiti protugradna
zaštita.
Zamjenik načelnika odgovara da protugradnu zaštitu za nas obavlja Pitomača te da mi ne
možemo na to utjecati.
Vijećnik Branko Rođak daje prijedlog da se formira poljoprivredna zona te traži pismeni
odgovor tko obrađuje poljoprivredne površine u vlasništvu općine te pod kojim uvjetima jer
možda bi se te površine mogle dati u najam udrugama i tako im pomoći.
Zamjenik načelnika odgovara da je rješavanje ove teme u postupku.
S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik vijeća zatvara sjednicu u
21.10 sati.
Zapisničar:
Jasminka Miloš

Predsjednik:
dr.sc. Vlado Halusek, prof.
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