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Z A P I S N I K 

sa 14. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

24. srpnja  2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

velika vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/06, Urbroj: 2137/24-18-1, od 18. 

srpnja 2018. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 20.00 sati, 

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

 

 

        

            Sjednici su nazočni:                                                    Sjednici nisu nazočni:                                          

a) članovi Općinskog vijeća:                                                         

                                                                                      1.Dražen Nađ, opravdano 

1. Marko Derežić 

2. Vlado Halusek   

3. Silvana Kolar                                                           

4. Zlatko Miloš                                                                                    

5. Josip Rep 

6. Branko Rođak 

7. Ivan Šerbeđija 

8. Darko Štefanić 

9. Renata Štefec 

10. Vladimir Tudić 

 

b) ostali nazočni: 

1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik do 20.15 sati 

2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

3. Boris Poljanac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

5. Predstavnici DVD-a Podravske Sesvete i DVD-a Mekiš i ostali gosti 

 

   Predsjednik Općinskog vijeća postavlja pitanje zašto ga nitko nije obavijestio da će na 

sjednici biti gosti i tko j odlućio da se ova sjednica održi u maloj Sali, a ne kao obično? 

         Vijećnica Silvana Kolar postavlja pitanje tko je odlučio da se na ovu sjednicu stavi vino 

na stol i čije je to vino? Na ova pitanja nitko nije odgovorio. 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 10  članova Općinskog 

vijeća od ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano 

odlučivati.  

        Zamjenik načelnika ističe su ove točke dnevnog reda bile u sazivu 03.07.2018. i da je taj 

saziv pročitao predsjednik vijeća i da je tim točkama  bio upoznat. 
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Prijedlog Dnevnog reda dat je na glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik vijeća konstatira  

da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ predloženi Dnevni red prihvaćen  i glasi:  

 

 

 

                                                    D N E V N I  R E D 

 
1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni objekt 

društvene namjene površine cca 1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg 

kralja Tomislava Podravske Sesvete iz mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom)  

 

2. Donošenje Odluke  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog 

projekta za Polivalentni objekt društvene namjene površine cca 1800 m
2 

na čkbr. 80 

k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete“  

 

3. Razno 

 
Točka 1. 

           Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni 

objekt društvene namjene površine cca 1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. 

        Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete iz mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom)  

********************************************************** 

     

      Predsjednik vijeća otvara raspravu te ističe da je ova točka bila na dnevnom redu na 

prošloj sjednici te da je bilo 5 za i 5 suzdržanih glasova, te da nisu bili dostavljeni svi 

materijali za izglasavanje. Ističe da je po materijale došao 3.7. ali nisu bili gotovi i da je 4.7. u 

pola četiri dobio poruku da su materijali spremni. Navodi  da je i sada uz saziv dostavljen 

nepotpun Pravilnik sa izostavljenim točkama. Na pitanje vijećnice Renate Štefec koji su to 

dokumenti trebali biti uz saziv, predsjednik vijeća odgovara da on materijale treba dobiti 15 

dana prije sjednice, a vijećnici 5 dana prije sjednice. Zamjenik načelnika ističe da je 

predsjedniku vijeća 4.7. objasnio zašto je potrebno žurno ići sa sjednicom. Nadovezuje se 

vijećnik Branko Rođak koji navodi da predsjednik vijeća mora dobiti materijale na temelju 

kojih saziva vijeće. 

    Predsjednik vijeća pita da li je netko pročitao natječajnu dokumentaciju te da je uz ovu 

suglasnost koji vijeće donosi obavezan prilog Opis projekta gdje piše sve o projektu, a koji 

nije dostavljen u materijalima. 

    Predsjednik navodi da je za vatrogasne domove po toj mjeri osigurano 500 milijuna kuna 

za cijelu državu i da nemamo uvjeta da prođemo na natječaju i da će se morati podići još 

jedan kredit jer se sredstava za vatrogasni dom mogu zatražiti tek nakon što se završi projekt 

dječjeg vrtića. 

     Vijećnica Silvana Kolar ističe da bi sada trebali glasati za projekt o kojem ništa ne znamo, 

samo kolike je površine i gdje se nalazi. 

     Zamjenik načelnika odgovara da će to biti objekt društvene namjene i da će  struka 

definirati idejni projekt. Opis projekta bit će napravljen kada projektant završi svoj posao i on 

će biti prilog kod apliciranja projekta na natječaj. 

      U raspravu se uključuje Krunoslav Vlašić, kao zapovjednik VZO-a i navodi da je u 

razgovoru s zamjenikom načelnika bilo rečeno da je moguće vatrogasni dom financirati iz EU 

fondova i na pitanje zamjenika načelnika da li ići u rekonstrukciju starog ili izgradnju novog  
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odgovorio je da stari vatrogasni objekt nije adekvatan potrebama vatrogasaca, te da se nakon 

toga vodila rasprava na razini DVD-a i Vatrogasne zajednice te da je jednoglasno zaključeno 

da je potrebno izgraditi novi objekt koji bi osnovno sadržavao 3 garaže za vatrogasna vozila, 

1 konferencijska salu i arhivu.  

     Vijećnik Marko Derežić podržava izradu idejnog i glavnog projekta koji su temelj da se 

može projekt aplicirati na natječaje, te navodi da sada ne glasamo za apliciranje projekta nego 

za izradu projekta. 

     Zamjenik načelnika navodi da će u projektu biti obuhvaćeni vatrogasni dom, prostorije za 

udruge, konferencijska dvorana do 200 mjesta i prostorije za komunalni pogon ali da smo 

limitirani s površinom. Što se tiče bodovanja projekta za vrtić smo ostvarili 60 bodova a za 

ovaj projekt predviđamo 64 boda a ide nam u prilog  da po indeksu razvijenosti možemo 

dobiti  i do 100% financiranja, te zaključuje da je velika vjerojatnost za prolaznost projekta. 

    Predsjednik vijeća pita zbog čega te informacije nisu date prije i na temelju čega će se sada 

glasovati,  na što mu vijećnica Renata Štefec ogovara da je zamjenik načelnika sve objasnio 

na prošloj sjednici i da se još mora donijeti rebalans proračuna za taj projekat. 

   Zamjenik načelnika zaključuje da moramo sada aplicirati ovaj projekt da bi on bio realiziran 

do 2021. godine kada počne funkcionirati vrtić.  

    Vijećnik Vladimir Tudić pita zašto nije izabran projektant iz Podravskih Sesveta nego iz 

Đurđevca te tko je bio u povjerenstvu koje je predložilo ovog projektanta, na što mu pročelnik 

odgovara da je ponuda HM-a bila najpovoljnija a da je zapisnik povjerenstva bio u prošlim 

materijalima. 

     Vijećnik Branko Rođak predlaže rekonstrukciju doma jer prioritet nam je da nam djeca ne 

idu u školu u Kloštar Podravski jer će uskoro u školama morati biti organizirana 

jednosmjenska nastava za što mi nemamo uvjete. 

      

     Član Vatrogasne zajednice Krunoslav Vlašić prekida vijećnika Branka Rođaka u raspravi, 

te predsjednik vijeća upozorava članove Vatrogasne zajednice da će zbog njihovog kršenja 

reda i mira na sjednici prekinuti rad sjednice te  predlaže pauzu od 30 minuta. 

 

      Sjednica se nastavlja u 21.30 sati. 

 

     Vijećnik Branko Rođak ističe da nam je prvi prioritet škola a da će podržati izradu 

projektne dokumentacije ovog projekta i neka ju općina plati  ako predlagatelj jamči svojom 

imovinom da će projekt biti isfinanciran 100%. 

     Vijećnik Zlatko Miloš uključuje se u raspravu te navodi da je ovih dana bilo utjecaja na 

njega što se tiče glasanja, te da je on ispao kriv za sve i da bi kao vatrogasac morao podržati 

ovaj projekt ali kao vijećnik smatra da ima nedosljednosti oko projekta, da ne može biti 

objektivan i  da će prilikom glasovanja napustiti sjednicu. 

 

    Vijećnik Zlatko Miloš napušta sjednicu u 21.40 sati. 

 

      S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je sa 5 glasova „ZA“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ donesena Odluka o 

davanju suglasnosti za provedbu ulaganja - Polivalentni objekt društvene namjene površine 

cca 1800 m
2
 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske 

Sesvete iz mjere 7.4.1. (vatrogasno-društveni dom) koja je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika uz napomenu predsjednika vijeća da opis projekta nije bio priložen. 
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Točka 2 . 

Donošenje Odluke  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog 

projekta za Polivalentni objekt društvene namjene površine cca 1800 m
2 

na čkbr. 80 k.o. 

Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete“  

********************************************************************** 

 

       Predsjednik otvara raspravu u kojoj je bilo primjedbi zašto nije prihvaćena ponuda 

projektanta iz Podravskih Sesveta jer najjeftinija ponuda nije jedini kriterij za odabir, 

pročelnik navodi da je prema pravilniku o jednostavnoj nabavi najpovoljnija ponuda ova 

ponuda koja je u odluci. 

       S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik vijeća provodi glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je sa 5 glasova „ZA, 2 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“  

donesena Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izradu idejnog i glavnog projekta 

za Polivalentni objekt društvene namjene površine cca 1800 m
2 

na čkbr. 80 k.o. Podravske 

Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete“ koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 3 . 

                                                                      Razno 

********************************************************** 

 

  Predsjednik vijeća otvara raspravu te postavlja pitanje što je s prijevozom srednjoškolaca, na 

što mu zamjenik načelnika odgovara da će se to razmatrati u proračunu za iduću godinu, sada 

su prioritet investicije. 

 

   Vijećnik Zlatko Miloš nastavlja sudjelovanje u radu sjednice od 21.50 sati. 

 

    Predsjednik vijeća navodi da je točka za sjednicu koju je on predložio upravo utvrđivanje 

prioriteta, na što mu zamjenik načelnika odgovara da će se u prijedlogu projekcije proračuna 

vidjeti koji su prioriteti. 

    Zamjenik načelnika navodi da će tražiti izvješće od Branka Rođaka gdje je silokombajn, 

gdje je sve silokombajn radio i koliko je zaradio. 

    U raspravu oko projekta javne rasvjete uključili su se Branko Rođak i Vladimir Tudić koji 

navode da je jeftinija varijanta što radi Elektrošok u Ferdinandovcu i zašto mi nismo išli na to, 

na što zamjenik načelnika odgovara da smo za javnu rasvjetu imali energetski pregled, 

projektnu dokumentaciju i ako sumnjamo da nešto u projektu nije dobro trebamo izvršiti 

reviziju, a nikakvu drugu pisanu ponudu nismo dobili. 

   

S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik Općinskog vijeća završava sjednicu u 22.00 

sata. 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik : 

Jasminka Miloš                                                                            dr.sc. Vlado Halusek, prof. 

 


