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Z A P I S N I K 

sa 6. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

27. prosinca 2017.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/17-01/08, Urbroj: 2137/24-17-1, od 20. 

prosinca 2017. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 18.10 sati, 

pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

 

 

        

            Sjednici su nazočni:                                                   

     a) članovi Općinskog vijeća: 

1. Vlado Halusek                                                             

2. Silvana Kolar   

3. Zlatko Miloš                                                                                    

4. Dražen Nađ 

5. Josip Rep 

6. Branko Rođak 

7. Ivan Šerbeđija 

8. Darko Štefanić 

9. Renata Štefec 

10. Vladimir Tudić 

 

Sjednici nije nazočan član Općinskog vijeća Marko Derežić koji je svoj izostanak opravdao. 

 

 

b) ostali nazočni: 

1. Krunoslav Bratanović, općinski načelnik 

2. Mladen Sitek, zamjenik općinskog načelnika 

3. Josip Tončić, pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

 

Predsjednik Općinskog vijeća obavještava nazočne da je vijećnik Tomislav Bratanović 

podnio pisanu ostavku na mjesto člana Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, te da će 

njega u Općinskom vijeću zamijeniti novi član Zlatko Miloš kojem predsjednik čita tekst 

svečane prisege „Prisežem svojom čašću da ću dužnost člana Općinskog vijeća obavljati 

savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava Republike Hrvatske, Zakona i 

Statuta Općine Podravske Sesvete, te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike 

Hrvatske i Općine Podravske Sesvete“. Nakon potpisane prisege predsjednik Općinskog 

vijeća čestita Zlatku Milošu na dužnosti člana Općinskog vijeća. 
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         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.  

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 5.  sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

 

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu. 

 

           S obzirom da  nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 5. sjednice provedeno je glasovanje, a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je  Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog 

vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen jednoglasno sa 10 glasova „ZA“. 

        

 

 

                                            A K T U A L N I      S A T 

 

Silvana Kolar: Tko je predlagatelj odluka za Općinsko vijeće? 

Josip Tončić: Tko je predlagatelj piše u zaključku, inače to može biti načelnik, radna tijela… 

Silvana Kolar: Tko je prijavio predsjednika općinskog vijeća da ne želi potpisivati 

dokumente nadležnom tijelu. 

Josip Tončić: Ne znam. 

Vlado Halusek: Tko je prijavio načelnika za sukob interesa? 

Krunoslav Bratanović: Dobit ćete pisani odgovor. 

Silvana Kolar također traži pisani odgovor na svoje pitanje. 

Vlado Halusek: Postavlja pitanje načelniku i zamjeniku načelnika da mu nabroje barem tri 

odluke ili aktivnosti koje on kao predsjednik blokira. 

Mladen Sitek: Između ostaloga to je nepotpisivanje odluka. 

Vladimir Tudić: Zašto su načelnik i zamjenik načelnika namjerno napustili 5. sjednicu? 

Krunoslav Bratanović: Nismo napustili zgradu i kad smo se vraćali vas vijećnika više nije 

bilo. 

Vladimir Tudić: da li načelnik zna što njegov zamjenik radi? Da li zna da je Tomislav 

Bratanović ucjenjen za posao u općini ako glasa za smjenu predsjednika i proračun. To je 

izjavio Tomislav Bratanović pred svjedocima. 

Josip Tončić: Tomislav Bratanović ne radi u općini, on je dobio rješenje o prijmu i nakon 

žalbenih rokova on može biti tek tada primljen u službu. 

Vlado Halusek: Drugo je rekla-kazala, a drugo kad se nešto kaže pred svjedocima. 

Renata Štefec: Koji su to svjedoci? 

Da su bili svjedoci potvrđuju Vladimir Tudić, Silvana Kolar i Vlado Halusek. 

Renata Štefec: Da li smatrate da ste vi članovi liste na kojoj je Bratanović relevantni 

svjedoci? 

Silvana Kolar: Znači mi smo se dogovorili da on ode u protivnički tabor? 

Vlado Halusek: prijava za sada nije dana na sud ali se ima pravo reći istina. 

Renata Štefec: Svatko svakoga može optuživati za bilo što ali to treba i dokazati. 

Zlatko Miloš: Da li se iduće godine budu davale stipendije i što je s prilaznim putom kod 

skele Mekiš? 

Mladen Sitek: stipendiranje je predviđeno u proračunu za 2018. godinu, a prilaz za sada nije 

još planiran. 

Branko Rođak: koja je svrha Sesvečkih novina i koje su to „interesne skupine“ koje se tamo 

navode? Mogli smo to jeftinije napraviti. Tko to „sve stopira“? 

Mladen Sitek: U novinama je praktički dan izvještaj za proteklo razdoblje o radu općine, o 

radu udruga i mišljenja sam da bi trebale ići dvaput godišnje. 
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Branko Rođak: Koliko to košta? 

Mladen Sitek: Novine su oko 16 kuna, a kalendari oko 27 kuna s pdv-om. 

Branko Rođak: Organizira se doček, a ako nema novaca da li nam to treba i to u tuđem 

dvorištu? 

Krunoslav Bratanović: Sad si protiv, a prije si postavio pitanje zbog čega nisu bili 

organizirani dani općine? 

Mladen Sitek: organizatori su načelnik i zamjenik, a tamo ima više prostora. 

Branko Rođak: Koliko će to koštati? 

Mladen Sitek: dobit ćeš odgovor. 

Ivan Šerbeđija: Da nije bilo dočeka bilo bi opet pitanje zašto nije? 

Branko Rođak: Dan općine je rođendan općine i to je drugo. 

Josip Rep: Zbog čega je takav odnos između nas, samo se čuju kritike, nema nikakvih 

rješenja? 

Dražen Nađ: Što je s ograničenjem brzine u Dragancima? 

Mladen Sitek: Bile su druge aktivnosti, nije se stiglo, a sa Cestama su obavljeni usmeni 

razgovori. 

Dražen Nađ: Zašto se odluke u kojima to piše ne objavljuju na internetskim stranicama 

općine? 

Mladen Sitek: to je radila Branka koja je trenutno na bolovanju, ali nema razloga da se ne 

objave. 

 

 

      S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave predsjednik Vijeća Vlado 

Halusek završava sa Aktualnim satom u 18.35 sati. 

 

      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: 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom 

„Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske Sesvete“, 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom „Izgradnja 

nogostupa na području Općine Podravske Sesvete“, 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za početak i provedbu postupka prenamjene 

stambenog prostora u prostor namijenjen realizaciji projekta „Igraonica za djecu u 

Podravskim Sesvetama“, 

4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Podravske Sesvete, 

5. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u 

vlasništvu Općine Podravske Sesvete, 

6. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu, 

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog 

odgoja Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, 

8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području općine Podravske Sesvete u 2017. godini, 

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, 

10. Donošenje Programa o izmjenama javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske 

Sesvete u 2017. godini, 
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11. Donošenje Programa o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području 

Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, 

12. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, 

13. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete na području Općine Podravske Sesvete u 2017. 

godini, 

14. Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz 

postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini, 

15. Donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu, 

16. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu, 

17. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018. godini, 

18. Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini, 

19. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 

2018. godini, 

20. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 

2018. godini, 

21. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete 

u 2018. godini, 

22. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Općine Podravske Sesvete u 2018. godini, 

23. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini, 

24. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini, 

25. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini, 

26. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018. godini, 

27. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske 

Sesvete u 2018. godini, 

28. Donošenje Programa provođenja i Provedbeni plan obavezne dezinfekcije,  

dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

Općine Podravske Sesvete u 2018. godini, 

29. Razmatranje i davanje suglasnosti za provođenje Sporazuma o reguliranju 

međusobnih prava i obveza u sklopu pripreme Projektnog prijedloga investicijskog 

ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području 

Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete, 

30. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava  Proračunske zalihe  

 Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje 01. listopada do 31.    

listopada 2017. godine i za razdoblje 1. studenoga do 30. studenoga 2017. godine, 

31. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području policijske postaje Đurđevac za listopad 2017. 

godine, 

32. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničko- 

      križevačke, Postaje granične policije Koprivnica za listopad 2017.godine 
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33. Razičito. 

 

 

                                                            Točka 1. 

       Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom 

         „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine Podravske Sesvete“ 

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

       

         U uvodnoj riječi predsjednik vijeća navodi da je možda trebalo pisati da se daje 

suglasnost na izradu projektne dokumentacije, na što mu pročelnik Josip Tončić odgovara da 

je to početak cijelog projekta koji se tako zove. 

        Na pitanje predsjednika kada ovaj akt stupa na snagu, pročelnik odgovara da je to danom 

donošenja, a objavit će se kad bude potpisan. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijeta Odluka o davanju 

suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na 

području Općine Podravske Sesvete“ koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

                                                             Točka 2. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom 

 „Izgradnja nogostupa na području Općine Podravske Sesvete“        

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

      Predsjednik Općinskog vijeća otvarajući raspravu postavlja pitanje da ako se o  nogostupu  

pregovara s Komunalijama da li možemo ići u ovaj projekat, na što mu pročelnik odgovara da 

mogu biti dva izvora financiranja, te da se može i odustati od pojedinih izvora. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijeta Odluka o davanju 

suglasnosti za provedbu projekta pod nazivom „Izgradnja nogostupa na području 

Općine Podravske Sesvete“, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                             Točka 3. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za početak i provedbu postupka prenamjene 

                    stambenog prostora u prostor namijenjen realizaciji projekta 

                             „Igraonica za djecu u Podravskim Sesvetama“ 

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

 

     Nakon otvaranja rasprave pročelnik pojašnjava da ovaj projekat ide preko LAG-a. 

     Predsjednik vijeća navodi da bi igraonica mogla započeti s radom od 15.1. ali o tome će 

dati pojašnjenje kasnije. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijeta Odluka o davanju 

suglasnosti za početak i provedbu postupka prenamjene stambenog prostora u prostor 

namijenjen realizaciji projekta „Igraonica za djecu u Podravskim Sesvetama“, koja je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 4. 

Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Podravske Sesvete                  

********************************************************** 
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       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

       Pročelnik pojašnjava potrebu donošenja ove Odluke i ističe da se ona usklađuje s 

zakonom, nema više poreza na nekretnine, a iz ove odluke je maknut i porez na najam javnih 

površina jer ga praktički u općini ni nema. 

 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijeta Odluka o općinskim 

porezima Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                            Točka 5. 

 

                Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

                           nekretninama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete 

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

 

          Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

          Pročelnik daje obrazloženje da je dosadašnja odluka bila komplicirana, a ovaj novi 

prijedlog je konkretan, razrađeni su pojedini postupci u smislu dobrog gospodarenja. 

           Na pitanje predsjednika zašto je načelnik na prijašnjoj sjednici povukao prijedlog ove 

odluke, načelnik odgovara da je to zbog toga što je rasprava otišla u krivom smjeru gdje je 

rečeno da će načelnik rasprodati imovinu bez pitanja vijeća. 

            Nadovezuje se vijećnica Renata Štefec i podsjeća da je predsjednik vijeća rekao da u 

prijedlogu nema ništa o zakupu i najmu. Predsjednik odgovara da oni nisu bili protiv odluke, 

to je bila samo rasprava, a postoji i prijedlog da se jedno zemljište da u najam školi za sadnju 

voćaka te zaključuje da je on protiv prodaje zemljišta. 

           Nakon kraće rasprave u kojoj je izrečeno da je potrebno napraviti strategiju upravljanja 

nekretninama, zaključeno je da se konačno pred vijeće dostavi popis nekretnina da bi mogli 

raspravljati što s njima. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“, 1 glasom „PROTIV“ i 3 glasa 

„SUZDRŽANI“  donijeta Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja                           

nekretninama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 6. 

 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu i 

projekcija za 2018. i 2019. godinu 

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

 

    U uvodnoj riječi predsjednik postavlja pitanje uplate novčanih sredstava školi koja su 

obećana, na što mu zamjenik načelnika odgovara da je to bio usmeni dogovor ali da nema 

pisanog traga koji mora biti kao temelj za isplatu i neka se to riješi čim prije da se isplata 

može izvršiti. 

    Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanja referentici Jasminki Miloš vezano uz pojedine 

stavke u proračunu i to:  

    „Na što se odnosi  prihod od prodaje građevinskih objekata? Odgovor: Na objekte kojih su 

se nasljednici odrekli zbog dugova, pa su oni po zakonu pripali općini. 
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    „Na što se odnose ostali nespomenuti rashodi na poziciji 329 u iznosu od 280.000,00 

kuna.“ 

Odgovor: To je zbroj pozicija 329 iz Posebnog dijela Proračuna. 

  „Zbog čega je povišena stavka za djelatnost zakonodavne i izvršne vlasti?“ 

Odgovor: Zbog naknada načelniku i zamjeniku načelnika koji su sada volonteri, a i broj 

sjednica je veći. 

 „Što su to rashodi za usluge na poziciji 323? 

Odgovor: U obrazloženju navedeni su troškovi koji se odnose na tu poziciju. 

„Na što se odnosi izgradnja kanalizacije i pročistača?“ 

Odgovor: Na dosadašnja ulaganja u kanalizaciju i pročistač. 

„Koji su to rashodi za usluge u komunalnim djelatnostima na poziciji 329? 

Odgovor: To su troškovi od održavanja objekata, vodovoda, zimska služba, ceste i drugo sve 

do reprezentacije ali to je sve navedeno u obrazloženju. 

      Vijećnik Dražen Nađ zaključuje da se rashodi za usluge i materijalni troškovi moraju 

smanjiti, treba štedjeti gdje možete. Na opasku zamjenika načelnika da je vijećnik Dražen 

Nađ prije rekao da novaca ima a sad kaže da nema on odgovara da samo citira vlast koja kaže 

da nema novaca a da on zna da novaca ima, da se može uštedjeti ali da ne želi o tome 

govoriti. S jedne strane se razbacujemo a nismo podijelili nijedan socijalni poklon, smanjili 

smo naknade i plaće. 

      Vijećnik Josip Rep pita na što se odnose subvencije za poljoprivredu, na što mu 

referentica Jasminka Miloš odgovara da su to još uvijek obveze po subvencijama kamata na 

poljoprivredne i poduzetničke kredite iz ranijih godina. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da su jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijete Izmjene i dopune 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                            Točka 7. 

 

Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog 

odgoja Općine Podravske Sesvete u 2017. godini             

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

 

         Nakon uvodne riječi predsjednika i kraće rasprave u kojoj je bilo primjedbi zbog čega 

nisu ovi programi ranije bili na donošenju nego sada na kraju godine,  na pitanje predsjednika 

da li oni imaju povratno djelovanje što ne bi smelo biti, referentica Jasminka Miloš pojašnjava 

da se sad radi poravnjanje planiranih stavki što nije povratno djelovanje jer nisu potrošena 

sredstva iznad planiranih. 

            Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje putnih troškova voditeljice Male škole, odakle 

putuje, na što mu je odgovoreno da putuje iz Đurđevca i ove godine smo imali samo trošak 

njezinog putovanja što je ugovoreno sa udrugom „Naša djeca“. 

         S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donijet Program o izmjenama 

Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja Općine Podravske Sesvete u 

2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                            Točka 8. 
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Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na 

području općine Podravske Sesvete u 2017. godini 

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

 

         Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

         S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“,  donesen  Program o izmjeni 

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području općine Podravske Sesvete u 

2017. godini“, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.  

 

                                                            Točka 9. 

 

Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini 

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

         Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu i postavlja pitanje zašto nije bio 

raspisan natječaj za udruge, na što mu načelnik odgovara da se natječaj provodi na početku 

godine. 

         Vijećnik Dražen Nađ pita da li zaista za sport nije dano više novaca od ovih 5.000,00 

kuna, na što mu referentica Jasminka Miloš odgovara da je samo to dano ove godine i to za 

NK Dravu. 

          S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je  sa 8 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“ donesen  Program 

o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 

2017. godini,  koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 10. 

                Donošenje Programa o izmjenama javnih potreba u kulturi na području  

                               Općine Podravske Sesvete u 2017. godini     

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

 

             Nakon uvodne riječi predsjednika vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje koje su to  

manifestacije  koje nose 40.000,00 kuna, na što mu referentica Jasminka Miloš odgovara da 

su to razne manifestacije koje priređuje općina između ostaloga i doček. 

            S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da  sa 4 glasa „ZA“, 2 glasa „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽANI“ nije 

donesen Program o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2017. godini. 

 

                                                            Točka 11. 

                Donošenje Programa o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na 

                                području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini 

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

 

              Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu i postavlja pitanje zašto su ukinuti 

putni troškovi na što mu referentica Jasminka Miloš odgovara da s obzirom da nema odluke o 

financiranju prijevoza srednjoškolaca trebala se ta stavka briše iz programa. 

 

            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“  donesen Plan o 
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izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 

2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                            Točka 12. 

                Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 

        komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini 

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

 

     Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

     Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje zašto je za stazu na Trgu kralja Tomislava svota 

530.000,00 kuna? 

     Referentica Jasminka Miloš odgovara da su time obuhvaćeni svi troškovi koji se tiču staze, 

ne samo građevinski radovi koji su bili na natječaju. 

     S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“  donesen Program o 

izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, i koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

                                                            Točka 13. 

  Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture 

       na području Općine Podravske Sesvete na području Općine Podravske Sesvete 

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

       Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

       Predsjednik postavlja pitanje koji se dio odnosi na potrošnju javne rasvjete, a koji na 

modernizaciju na što mu referentica Jasminka Miloš odgovara da je oko 120.000,00 kuna 

potrošnja, a ostalo modrenizacija i održavanje. 

 

     S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program o izmjenama Programa 

održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete na 

području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 14. 

Donošenje Programa o izmjeni Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade 

iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 

na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini 

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

 

     Nakon uvodne riječi predsjednika u kojoj navodi da se u ovom programu radio samo o 

prenamjeni sredstava  otvorena je rasprava. 

 

     S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program o izmjeni Programa o 

namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji 

je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 15. 

Donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu 



10 

 

                                i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

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

         Vijećnik Dražen Nađ traži pauzu od 10 minuta što je i prihvaćeno. 

 

         Sjednica vijeća nastavlja se u 19.50 sati. 

 

          Predsjednik vijeća Vlado Halusek podnosi pisani amandman s obrazloženjem 

Općinskom vijeću koji je sastavni dio ovog Zapisnika. 

          U obrazloženju predsjednik navodi da se amandmanom svota od 150.000,00 kuna koja 

je planirana za Osnovnu školu Podravske Sesvete briše iz proračuna jer Osnovna škola ne 

postoji, a da se ta sredstva prebace na javne potrebe i pomoći u osnovnom školstvu i to za 

projekat za rad s darovitom djecom koji pokriva i rad dječje radionice.  

          Zamjenik načelnika Mladen Sitek ističe da su realna očekivanja da će se škola 

osamostaliti do rujna 2018. godine i stajališta je da kao općina moramo sudjelovati barem u 

sufinanciranju projektne dokumentacije. 

          Nakon rasprave podnositelj amandmana Vlado Halusek povlači isti, te daje prijedlog 

novog amandmana kojim bi se stavka proračuna TRC Karaula Mekiš sa 80.000,00 kuna 

smanjila na 60.000,00 kuna, a stavka proračuna Projektna i tehnička dokumentacija za 

Osnovnu školu smanjuje se sa 100.000,00 kuna na 50.000,00 kuna, i ta sredstva u iznosu od 

70.000,00 kuna povećavaju poziciju Osnovnog školstva –javne potrebe i pomoći za program 

rada s darovitom djecom. 

          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova 

„ZA“ prihvaćen amandman predlagatelja Vlade Haluseka te će se u skladu s prihvaćenim 

amandmanom promijeniti stavke prijedloga proračuna. 

          Član Općinskog vijeća Branko Rođak podnosi amandman usmeno u kojem predlaže 

smanjenje pozicije proračuna 31 – Rashodi za zaposlene, sa iznosa 1.206.500,00 kuna na 

iznos 1.106.500,00 kuna, te za iznos od 100.000,00 kuna povećati poziciju Poljoprivrede za 

poticanje poljoprivredne proizvodnje koja bi sada iznosila 200.000,00 kuna. 

          Predlagač proračuna, općinski načelnik ne prihvaća amandman uz primjedbu da je 

amandman trebao biti u pisanom obliku i dat ranije. 

          Podnositelj amandmana Branko Rođak mijenja amandman na način da se 50.000,00 

kuna smanji na poziciji 31-Rashodi za zaposlene, te da se taj iznos poveća na poziciji 

Poljoprivrede za poticanje proizvodnje. 

          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa 

„SUZDRŽANI“ prihvaćen amandman predlagatelja Branka Rođaka te će se u skladu s 

prihvaćenim amandmanom promijeniti stavke prijedloga proračuna. 

         Član Općinskog vijeća Branko Rođak podnosi drugi amandman usmeno na način da se 

pozicija proračuna 322 smanji za 100.000,00 kuna te se za taj iznos poveća pozicija socijalne 

zaštite, javne potrebe i pomoći tako da bi ta pozicija iznosila 710.000,00 kuna. 

         Nakon rasprave predlagač Branko Rođak povlači amandman. 

         Član Općinskog vijeća Branko Rođak podnosi treći amandman usmeno na način da se 

pozicija proračuna 342 –kamate za primljene zajmove sa 100.000,00 kuna smanji na 

60.000,00 kuna, a pozicija 329 da se smanji sa 75.000,00 kuna na 35.000,00 kuna, te da se 

iznos smanjenja od 80.000,00 poveća pozicija proračuna Ostale društvene djelatnosti koja bi 

sada iznosila 257.000,00 kuna. 

          Općinski načelnik ne prihvaća amandman. 

       

          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 4 glasa 

„SUZDRŽANI“ prihvaćen amandman predlagatelja Branka Rođaka te će se u skladu s 

prihvaćenim amandmanom promijeniti stavke prijedloga proračuna. 
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          Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje referentici Jasminki Miloš na što se odnosi 

povećanje prihoda od poreza na dohodak na što mu ona odgovara da je to fiskalno izravnanje 

po novom zakonu koje bi prema procjeni ministarstva financija za 2018. godinu iznosilo oko 

2.000.000,00 kuna. 

  S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Proračun Općine 

Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, koji je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 16. 

 Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu 

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

      Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava. 

      S obzirom da  nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesena Odluka o izvršavanju Proračuna 

Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

                                                           Točka 17. 

 Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine 

                                      Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu te predlaže da se u Program pored Male 

škole  uvrsti i dječja igraonica. 

      S obzirom da  više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program javnih  

potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

koji  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 18. 

Donošenje Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine 

                                        Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

     

      Nakon uvodne riječi predsjednik vijeća otvara raspravu te predlaže da se u skladu s 

prihvaćenim amandmanom usklade financijski iznosi ovog programa što je i prihvaćeno tako 

da se izrada projektne dokumentacije za Osnovnu školu Podravske Sesvete se smanjuje na 

50.000,00 kuna, a u program je uključena stavka „Rad s darovitom djecom“ 70.000,00 kuna. 

      S obzirom da  više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program javnih 

potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

koji  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 19. 

Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske  

                                                Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik vijeća otvara raspravu, a vijećnik Branko Rođak predlaže 

da se u skladu s prihvaćenim amandmanom usklade financijski iznosi ovog programa što je i 

prihvaćeno tako da ukupna svota programa za sport iznosi 108.000,00 kuna. 
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      S obzirom da  više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Programa javnih 

potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                           Točka 20. 

               Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine  

                                       Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

      Nakon uvodne riječi predsjednik vijeća otvara raspravu, a vijećnik Branko Rođak predlaže 

da se u skladu s prihvaćenim amandmanom usklade financijski iznosi ovog programa na način 

da se financiranje djelovanja udruga prema odobrenim programima i projektima poveća na 

36.000,00 kuna što je i prihvaćeno tako da ukupna svota programa za kulturu iznosi 

116.000,00 kuna. 

 

      S obzirom da  više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program javnih 

potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                           Točka 21. 

               Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine  

                                       Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                           Točka 22. 

Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području  

                                Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

  

      Na pitanje vijećnika Zlatka Miloša na što se odnosi „Pješački most u Mekišu“, zamjenik 

načelnika odgovara da je to projekat kojeg financiraju fondovi, a odnosi se na most koji je 

nekad bio na Đuretini. 

      S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program gradnje 

objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 

2018. godini koji  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                           Točka 23. 

Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine  

                                       Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 24. 

Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine         

                                    Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program utroška sredstava 

spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 25. 

Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine  

                                       Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program utroška sredstava 

vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                           Točka 26. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine      

                                          Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno 

i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

                                                           Točka 27. 

               Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Podravske           
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                                                 Sesvete u 2018. godini 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Podravske  Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 28. 

                 Donošenje Programa provođenja i Provedbeni plan obavezne dezinfekcije,  

dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za područje 

                                 Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Program provođenja i Provedbeni 

plan obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere zaštite pučanstva od 

zaraznih bolesti za područje Općine Podravske Sesvete u 2018. godini koji  je ujedno i 

sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 29. 

Razmatranje i davanje suglasnosti za provođenje Sporazuma o reguliranju 

međusobnih prava i obveza u sklopu pripreme Projektnog prijedloga investicijskog 

ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području 

Aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete 

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

 

       Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

       Zamjenik načelnika Mladen Sitek nazočne informira o nizu razgovora i pregovora 

vođenih sa Komunalijama na kojima službeno nisu vođeni zapisnici, te upoznaje vijećnike sa 

zahtjevima općine prema Komunalijama, ali isto tako i što Komunalije nude općini. Navodi 

da se do sada nije uspio postići dogovor. 

         Na kraju rasprave u kojoj je bilo izraženih raznih mišljenja  i prijedloga zaključeno je da 

se Prijedlog -3 Sporazuma u tekstu kako slijedi pošalje Komunalijama na prihvaćanje, te da 

se nakon toga donese odluka na vijeću. 

  

P R I J E D L O G -      3 

 

OPĆINA  PODRAVSKE  SESVETE,   Ivana  Mažuranića   1,   Podravske  Sesvete, OIB: 

67426167479 koju zastupa općinski načelnik Krunoslav Bratanović, dipl.ing.građ. (u daljnjem 

tekstu: Općina) 

i 
KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 koje zastupa direktoru 

Tomislav Kolarić, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Nositelj investicije)zaključili su dana __________2017. 

godine 
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S P O R A Z U M 
o reguliranju međusobnih prava i obveza u sklopu pripreme Projektnog prijedloga investicijskog 

ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području Aglomeracije 

Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete 

 

I. 

Sporazum se može zaključiti na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Podravske 

Sesvete, kojom se daje suglasnost na zaključivanje istog.  

 

II. 
Općina ustupa Nositelju investicije pravo građenja na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 1337, k.o. 

Podravske Sesvete, označenoj kao  

čk.br. 943 LIVADA, površine…………………………………………………2415m
2
 i 

ORANICA,površine…………………….…………………………6629m
2
, odnosno ukupno 

9044m
2
. 

O ustupanju prava građenja između strana ovoga Sporazuma sklopit će se poseban ugovor 

kojim će se detaljnije regulirati međusobna prava i obveze vezane za realizaciju označenog prava. 

Strane u Sporazumu utvrđuju da vrijednost prava građenja iz stavka 1. ovoga članka iznosi 

250.000,00 kuna. 

 
III. 

Strane u Sporazumu utvrđuju da će međusobno, a na temelju ovoga Sporazuma i 

ispostavljenih dosadašnjih dospjelih računa kao protuvrijednost prava građenja iz točke 2. stavka 3. 

ovoga Sporazuma izvršiti kompenzaciju svih dospjelih potraživanja s bilo kojeg osnova koja 

Nositelj investicije ima prema Općini u ukupnom iznosu prema specifikaciji potraživanja na dan 

zaključenja ovoga Sporazuma, a ista čini sastavni dio ovoga Sporazuma. 

Kompenzaciju dospjelih potraživanja strane u Sporazumu dužne su izvršiti u roku osam 

dana od dana sklapanja ovoga Sporazuma. 

IV. 

  Nositelju investicije daje se ovlaštenje da kao investitor, na nekretninama Općine, ima obvezu: 

1. izvršiti o svom trošku u cijelosti gradnju produžetka ispusta (ucjevljenje) iz uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama na nekretnini iz točke II. stavka 1. ovoga 

Sporazuma od uređaja za pročišćavanje otpadnih voda do kanala Rog strug, 

2. izvesti o svom trošku u cijelosti priključke na pitku vodu i kanalizaciju za sva kućanstava 

(460 kućanstava) i svim objektima u vlasništvu Općine, na području Općine, koji obuhvaćaju : 

- građevinske radove od mjesta priključka do revizionog okna, 

- instalacijski materijal, instalacijske radove i ugradnju revizionog okna smještenog na 

nekretnini privatnog vlasnika ili Općine. 

3. o svom trošku u cijelosti ishoditi bilo kakvu dokumentaciju potrebnu za izgradnju, 

dogradnju, preinaku ili bilo koji zahvat kojim bi se gradio novi sustav odvodnje fekalne kanalizacije 

s područja Općine Kloštar Podravski na području Općine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u 

Podravskim Sesvetama, novi vodovi i prateći objekti uz suglasnost Općinskog vijeća Općine 

Podravske Sesvete ili njegovog pravnog slijednika, 

4. o svom trošku u cijelosti izvesti gradnju, dogradnju, preinaku ili bilo koji zahvat kojim bi 

se gradio novi sustav odvodnje fekalne kanalizacije s područja Općine Kloštar Podravski na 

području Općine, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama, novi vodovi i 

prateći objekti prema projektu i uvjetima iz točke 3. ove točke. 
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5. o svom trošku u cijelosti provesti postupke javne ili nabave male vrijednosti prilikom 

nabave roba i usluga za označene zahvate. 

 

V. 

Strane u Sporazumu utvrđuju da postojeći mješoviti sustav kanalizacije mora i dalje funkcionirati 

u zatečenom stanju na dijelovima Općine na kojima je u trenutku zaključivanja ovoga Sporazuma 

izveden, te isti mora biti u stalnom stanju funkcionalnosti i ispravnosti. 

Za sve nove i postojeće priključke na području općine odobravaju se priključci mješovitog 

sustava. 

VI. 

  S danom zaključivanja ovoga Sporazuma Općini Podravske Sesvete prestaje obveza financiranja 

održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, sustava kanalizacije i sustava vodoopskrbe u 

Podravskim Sesvetama u cijelosti. 

  Danom sklapanja ovoga Sporazum, prestaju važiti članci 10. i 11. Ugovora o preuzimanju na 

upravljanje i održavanje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda KLASA: 

406/01/15-01/03, URBROJ: 2137/24-15-2, od 15. 9. 2015. godine.  

VII. 

 Pojedinačne cijene usluga korištenja kanalizacije i potrošnje vode moraju biti određene u istom 

iznosu na cijelom području koje pokriva Aglomeracija. 

 Ako nisu izjednačene cijene usluga iz prethodnog stavka primjenjuje se najniža cijena korisnika u 

sustavu Aglomeracije. 

 

VIII. 

Korekcije visina cijena usluga korištenja kanalizacije i potrošnje vode moraju biti vršene u skladu 

s odredbama Zakona o vodama. 

 

IX. 
POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 

 

Uvidom u idejno rješenje za rekonstrukciju dijela kanalizacijske mreže naselja Podravske 

Sesvete, od prosinca 2017., utvrđeni su slijedeći posebni uvjeti: 

 

1. Koristiti materijale cjevovoda i priključnih elemenata koji su neškodljivi za ljudsko 

zdravlje, odnosno posjeduju odgovarajuće isprave o usklađenosti građevine s 

tehničkim uvjetima za građevinu. 

2. Prilikom izvođenja prekopa uređene pješačke površine u ulici Eugena Tomića , Ivana 

Mažuranića  i Trg Kralja Tomislava, nakon izvođenja radova izvesti asfaltiranje 

pješačke površine asfaltom debljine 6 cm, i širine 140 cm, sa pripadajućom 

šljunčanom posteljicom. 

3. Prilikom izvođenja radova na javnoj zelenoj površini unutar izgrađenog dijela naselja, 

gdje strojevi oštete javnu zelenu površinu, sanaciju izvesti iskopom gornjeg sloja 

zelene površine u cijeloj duljini iskopa u ulicama Eugena Tomića , Ivana Mažuranića  

i Trg Kralja Tomislava, u dubini 30 cm i širini 140 cm, kojeg je potrebno zatrpati 

šljunkom. 

4. Sve rovove zatrpati šljunkom ili pijeskom. 

5. Nakon izvođenja radova sve javne površine dovesti u prvobitno stanje, uz obavezno 

sabijanje u slojevima prilikom zatrpavanja rova. 

6. Kod izvođenja radova treba strogo voditi računa o zaštiti postojećih instalacija. 
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7. Izvođač radova dužan je preuzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza 

usprečavanju nezgoda i materijalne štete, te poduzeti zaštitne mjere u svrhu osiguranja 

motornog i pješačkog prometa u skladu sa tehničkim propisima. 

8. Izvođač radova dužan je snositi troškove eventualnih oštećenja koja se mogu pojaviti 

na saniranoj javnoj površini u roku od 2 godine. 

9. Za sve radove na javnoj površini investitor je obavezan ishoditi prethodno odobrenje 

od JUO-a. 

X. 

 Nositelj investicije - investitor, dužan je kod svih radova držati se propisa o zaštiti okoliša, 

bilo kakvog negativnog utjecaja za život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.  

 

XI. 

 Eventualne sporove iz ovog Sporazuma stranke će rješavati sporazumno, a u protivnom je 

nadležan za rješavanje Trgovački sud u Varaždinu. 

 

XII. 

 Izmjene i dopune ovoga Sporazuma vrše se po istom postupku u kojem je isti sklopljen.  

 

XIII. 

 Ovaj Sporazum je sastavljen u četiri ( 4 ) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava 

po dva (2 ) primjerka. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

P. Sesvete, ______________________                        Đurđevac, ________________ 

 

       OPĆINSKI NAČELNIK:                                                              DIREKTOR:Krunoslav 

Bratanović, dipl.ing.građ.                                          Tomislav Kolarić, dipl.oec.                                       

 

 

 

   

 

 

                                                           Točka 30. 

    Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava  Proračunske zalihe  

 Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje 01. listopada do 31. 

      listopada 2017. godine i za razdoblje 1. studenoga do 30. studenoga 2017. godine    

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o 

korištenju sredstava  Proračunske zalihe  Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. 

godinu za razdoblje 01. listopada do 31. listopada 2017. godine i za razdoblje 1. 

studenoga do 30. studenoga 2017. godine koji  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 
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                                                           Točka 31. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području policijske postaje Đurđevac 

 za listopad 2017. godine 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvojeno Izvješće o stanju kriminaliteta, 

javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području policijske postaje 

Đurđevac za listopad 2017. godine koje  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

                                                           Točka 32. 

    Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničko- 

      križevačke, Postaje granične policije Koprivnica za listopad 2017.godine 

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

 

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

     S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“  usvojeno Izvješće o stanju 

sigurnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaje granične policije Koprivnica 

za listopad 2017.godine koje  je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                           Točka 33. 

                                                              Razno 

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

 

       Vijećnik Ivan Šerbeđija ukazuje na problem interneta u Vatrogasnom domu, na što mu 

zamjenik načelnika odgovara da ćemo to riješiti sa Pintarek Danijelom koji će pogledati o 

čemu se radi. 

        Pročelnik Josip Tončić obavještava nazočne da zbog zdravstvenog stanja više nije u 

mogućnosti obnašati dužnost pročelnika te da će zatražiti svoje razrješenje. Zahvaljuje se 

svima na dosadašnjoj suradnji i želi uspjeh u budućem radu na korist Općine Podravske 

Sesvete. 

 

   S obzirom da više  bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek zatvara 

sjednicu u 22.50 sati. 

 

 
 ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 

 

   Jasminka Miloš                                                                           dr.sc. Vlado Halusek, prof. 


