ZAPISNIK
sa 7. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana
8. veljače 2018.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/02, Urbroj: 2137/24-18-1, od 02.
veljače 2018. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek, u 17.10 sati,
pozdravio nazočne i predložio prozivku nazočnih.

Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Vlado Halusek
3. Silvana Kolar
4. Zlatko Miloš
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. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar
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 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
Predsjednik vijeća Vlado Halusek otvara raspravu.
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Vijećnik Branko Rođak daje primjedbu da Zapisnik nije dobio na vrijeme i da mu se
ubuduće ne šalju sjednićki materijali elektroničkom poštom nego isključivo u papirnatom
obliku.
S obzirom da više nije bilo primjedbi na Zapisnik sa 6. sjednice provedeno je
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je Zapisnik sa 6. sjednice
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen sa 9 glasova „ZA“ i 2 glasa
„SUZDRŽANI“.

AKTUALNI

SAT

Vladimir Tudić: Kada će se raspisati natječaj za udruge?
Mladen Sitek: Natječaj će se raspisati kada bude imenovan novi pročelnik.
Vladimir Tudić: Što je s Malom školom?
Mladen Sitek: Prema informacijama koje smo dobili, načelnik Kloštra Podravskog zabranio
je rad u Podravskim Sesvetama dosadašnjoj voditeljici Male škole s kojom smo imali ugovor
preko udruge Naša djeca, pa će voditeljica biti druga osoba za mjesečnu naknadu od 1.800.00,
kuna neto. Razlog za raskid ugovora su neuspjeli pregovori oko kanalizacije, postupak
osamostaljenja škole i prijedlog za istupanje iz Turističke zajednice. Naši stavovi se razilaze i
zbog toga je došlo do prekida suradnje.
Vladimir Tudić: postavlja pitanje da li je zamjenik načelnika sada profesionalac?
Mladen Sitek odgovara da je uz neto plaću 7.800,00 kuna.
Marko Derežić: Što za općinu financijski znači osamostaljenje škole?
Mladen Sitek: Ministarstvo plaća zaposlenike, a županija kao osnivač režijske i materijalne
troškove.
Vlado Halusek: uvjet je da mora biti napisan Statut.
Branko Rođak: da li ima prijava za pročelnika?
Mladen Sitek: došle su 4 prijave.
Branko Rođak: Koliko košta rušenje lipa?
Mladen Sitek: Freziranje panjeva oko 6.600,00 kuna a rušenje lipa oko 7.500,00 kuna.
Vladimir Tudić: Da li je rasvjeta uz stazu bila u projektu ili je ona naknadno rađena?
Mladen Sitek: U projektu su bili predviđeni stupovi, a dodatno plaćamo spajanje na javnu
rasvjetu oko 5 tisuća kuna jer su u Bistri rekli da to nije projektirano.
Vlado Halusek: Što je sa saniranjem terena ispred škole?
Mladen Sitek: Treba isplanirati zemljane radove, vidjeti pad, vidjeti mogućnost bočnog
parkinga, plan je i zacjeviti do kraja. Zamisao je kružnog toka oko škole (iza Igrićevog) ali to
sve možemo dok budu dobre vremenske prilike.
Dražen Nađ: Što je s naplatom kanalizacije, da li se ide u naplatu ili će biti ove godine kao
do sada?
Mladen Sitek: Moramo ići čim prije na naplatu, a cijene bi bile na bazi cjenika u Virju.
Dražen Nađ: Kakva je to inicijativa osnivanja novog trgovačkog društva sa Kalinovcom i
Ferdinandovcom?
Mladen Sitek: To je samo inicijativa i vođeni su prvi razgovori da bi bilo dobro imati jedno
trgovačko društvo tipa „Draft“ koje bi pokrivalo djelatnosti groblja, pročistača ali to je bio
samo obavljen prvi razgovor u smjeru „ekipiranja“ općina Podravske Sesvete, Kalinovac i
Ferdinandovac.
Dražen Nađ: Da li je osnovano novo povjerenstvo za zapošljavanje pročelnika i s kojim
datumom?
Mladen Sitek: Da, novo je povjerenstvo (Štefanić Darko, Sitek Mladen, Jasminka Miloš), a
koji je datum to ne mogu ovog trenutka reći, mora se pogledati rješenje.
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Vlado Halusek: Koje to odluke ja nisam htio potpisati i zašto? Ja sam sve odluke potpisao
koje su mi se dale na potpis, a odluku o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela koja je
objavljena ja nisam potpisao.
Mladen Sitek: koliko ja znam sve odluke koje je trebalo potpisati bile su vam dane na potpis,
samo je činjenica da neke niste htjeli potpisati.
Vlado Halusek: Ja nisam dobio sve odluke na potpis.
S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave predsjednik Vijeća Vlado
Halusek završava sa Aktualnim satom u 17.50 sati.
Računovodstvena referentica Jasminka Miloš obrazlaže Uputu Ureda državne uprave po kojoj
se moralo postupiti i s kojom je upoznat predsjednik Općinskog vijeća, a vezano uz Odluku o
općinskim porezima Općine Podravske Sesvete prema kojoj ne može biti donesena nova
Odluka nego Izmjena postojeće Odluke kojom se samo briše porez na nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasni je dalo suglasnost na objavu Odluke o izmjenama odluke o
općinskim porezima Općine Podravske Sesvete, a u skladu s Uputom Ureda državne uprave.
Član Općinskog vijeća Vladimir Tudić predlaže nadopunu Dnevnog reda i to tako da se ispred
Točke 1. dodaju slijedeće točke: Točka 1. koja glasi: „ Donošenje Rješenja o razrješenju
potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete“ i Točka 2. „Utvrđivanje
kandidata za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete“, a ostale
točke se pomiču po daljnjem redoslijedu.
Predsjednik Vlado Halusek daje na prihvaćanje predloženu nadopunu dnevnog reda po

točkama.
Točka 1.
Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa
„PROTIV“ prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Rješenja o razrješenju
potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete“.
Točka 2.
Utvrđivanje kandidata za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 4 glasa
„PROTIV“
prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Utvrđivanje kandidata za izbor
potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete“.
Član Općinskog vijeća Darko Štefanić predlaže nadopunu Dnevnog reda i to tako da se iza
Točke 9. Dnevnog reda dodaju sljedeće točke: Točka 10. koja glasi: „Donošenje Odluke o
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017.2022.“, Točka 11. koja glasi: „Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih
sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske
Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača
za 2018. godinu.“, Točka 12. koja glasi: „Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podravske Sesvete.“ i Točka 13. koja glasi:
„Razno“.
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Predsjednik Vlado Halusek daje na prihvaćanje predloženu nadopunu dnevnog reda po

točkama.
Točka 10.
Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske
Sesvete za razdoblje 2017.-2022.
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“
prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja
otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017.-2022.“
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete
i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih
s liste grupe birača za 2018. godinu
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“
prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste
grupe birača za 2018. godinu“.
Točka 12.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u
vlasništvu Općine Podravske Sesvete
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“
prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podravske Sesvete“.
Točka 13.
Razno
**********************************************************************
Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“
prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Razno“.

Prijedlog dnevnog reda sa prihvaćenim nadopunama dat je na glasovanje, a nakon
glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ predloženi
dnevni red prihvaćen i glasi:

DNEVNI RED:
1. Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podravske

Sesvete,
2. Utvrđivanje kandidata za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske
Sesvete,
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3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete,
4. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete,
5. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i
biorazgradivog komunalnog otpada,
6. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o pristupanju Općine Podravske Sesvete Turističkoj
zajednici općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac,
7. Zaključak o davanju suglasnosnosti za najam stana u vlasništvu Općine Podravske Sesvete,
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje 01. prosinca do 31.
prosinca 2017. godine i za razdoblje 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničkokriževačke, Postaje granične policije Koprivnica za studeni i prosinac 2017.godine.
10. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete
za razdoblje 2017.-2022.
11. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2018.
godinu.
12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Podravske Sesvete.
13. Razno
Točka 1.
Donošenje Rješenja o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete
**********************************************************
Predsjednik otvara raspravu.
Potpredsjednica Renata Štefec traži objašnjenje o razlozima razrješenja, na što članica
vijeća Silvana Kolar daje vijećnicima pisano obrazloženje prijedloga za razrješenje u kojem
piše da je razlog razrješenja što je „neovlašteno izmjenila i potpisala Odluku o ustrojstvu i
djelokrugu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete koja je objavljena u
Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije broj: 20/17.“
Renata Štefec traži objašnjenje i dokaz da je ona to neovlašteno izmjenila. Predsjednik
vijeća navodi da je u toj Odluci promjenjen članak 3, a postoje i dva članka 8.
Renata Štefec ističe da ona nije stručna služba Jedinstvenog upravnog odjela koji je
zadužen za pisanje akata i da nije mijenjala tu odluku jer ona to ne može napraviti. Već je
došlo više dopisa od strane Ministarstva gdje točno piše da je predsjednik vijeća dužan
potpisati akte, a ako ne potpiše predsjednik, akte može potpisati potpredsjednik. Ističe da se
nju ovime optužuje za kazneno djelo te traži od potpisnika prijedloga pisano obrazloženje sa
dokazima, na svoju adresu, a posebice od vijećnika Zlatka Miloš koji uopće nije ni bio u
vijeću kad se ta odluka donosila.
Predsjednik vijeća se nadovezuje da se vijećnici ne moraju očitovati.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ 3 glasa „PROTIV“ i 1 glasom
„SUZDRŽANI“, donijeto Rješenje o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 2.
Utvrđivanje kandidata za izbor potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske
Sesvete
******************************************************************
Nakon što je otvorio raspravu predsjednik vijeća Vlado Halusek predlaže Vladimira
Tudića za potpredsjednika Općinskog vijeća.
Renata Štefec predlaže Darka Štefanića za potpredsjednika Općinskog vijeća.
S obzirom da su predložena dva kandidata rad sjednice se prekida na deset minuta dok se
ne pripreme glasački listići.
Nakon provedenog tajnog glasovanja utvrđeni su sljedeći rezultati: kandidat Vladimir
Tudić dobio je 7 glasova, Darko Štefanić dobio je 3 glasa, a jedan glasački listić bio je
nevažeći.
S obzirom da više nije bilo rasprave predsjednik konstatira da je nakon provedenog
glasovanja propisanom većinom sa 7 glasova „ZA“ za potpredsjednika Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete izabran nezavisni vijećnik Vladimir Tudić.
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća sastavni je dio ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Općine Podravske Sesvete
******************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Renata Štefec navodi da je nužno donijeti ovu Odluku zbog usklađivanja sa
zakonskim odredbama u roku od 60 dana od dana donošenja Zakona o lokalnoj samoupravi,
te da se izmjene odnose samo na nužne dijelove koji se moraju uskladiti.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, donijeta Statutarna odluka o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete
**********************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnica Renata Štefec navodi da je s izmjenama Statuta potrebni uskladiti i Poslovnik
Općinskog vijeća.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, donijeta Poslovnička odluka o
izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, koja je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 5.
Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
****************************************************************
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Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu.
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek navodi da je otvoren javni poziv u Fondu
za zaštitu okoliša koji sufinancira 85% troškova za kante, mi moramo samo javiti koliko nam
kanti treba. Općina bi bila vlasnik kanti tako da ako mijenjamo koncesionara kante nam
ostaju.
U provedenoj raspravi u koju su se uključili Dražen Nađ i Vlado Halusek je zaključeno
da se izmjeni članak 4. gdje treba pisati „ugovoreni koncesionar“ i članak 10. u „dva puta
mjesečno“.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“, donijeta Odluka o načinu
pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o pristupanju Općine Podravske Sesvete
Turističkoj zajednici općina Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac
****************************************************************
Predsjednik vijeća otvara raspravu.
Zamjenik općinskog načelnika Mladen Sitek obrazlaže prijedlog odluke i opisuje
dosadašnje aktivnosti Turističke zajednice.
Nakon kraće rasprave predlagatelj povlači prijedlog Odluke.
Točka 7.
Zaključak o davanju suglasnosti za najam stana u vlasništvu
Općine Podravske Sesvete
****************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava.
Nakon obrazloženja zamjenika općinskog načelnika o davanju u najam općinskog stana
bilo je primjedbi da treba raspisati javni natječaj, te da treba odrediti što napraviti i sa drugom
imovinom u vlasništvu općine.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da sa 4 glasa „ZA“ i 7 glasova „SUZDRŽANI“ nije donijet
Zaključak o davanju suglasnosti za najam stana u vlasništvu Općine Podravske Sesvete.
Točka 8.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje 01. prosinca do
31. prosinca 2017. godine i za razdoblje 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine
****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća 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. prosinca do 31. prosinca 2017. godine i za razdoblje 1. siječnja do
31. siječnja 2018. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 9.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Policijske uprave Koprivničko
križevačke, Postaje granične policije Koprivnica za studeni i prosinac 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 11 glasova „ZA“ usvojeno Izvješće o stanju
sigurnosti Policijske uprave Koprivničko-križevačke, Postaje granične policije Koprivnica
za studeni i prosinac 2017.godine koje je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete
za razdoblje 2017.-2022.
***************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava u kojoj je bilo primjedbi da je
na sjednici radi obrazloženja trebao biti Mladen Tudić koji je radio na tom predmetu, na što je
zamjenik načelnika odgovorio da Mladena Tudića pozvao ali da on nije htio doći na sjednicu.
S obzirom da više nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da sa 9 glasova „ZA“, 2 glasa „SUZDRŽANI“ donesena Odluka o
donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017.2022., a koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača
za 2018. godinu
**************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu.
Nakon kraćeg obrazloženja računovodstvene referentice Jasminke Miloš o potrebi
donošenja ove Odluke rasprave nije bilo.
Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno
sa 11 glasova „ZA“ donesena Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za
rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i
članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za
2018. godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 12.
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu
Općine Podravske Sesvete
**************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika otvorena je rasprava.
Nakon provedene rasprave u kojoj je bilo primjedbi zbog čega se ide u prodaju a na
prošloj je sjednici prihvaćena prenamjena tog objekta u dječju igraonicu, predlagatelj povlači
prijedlog Odluke.
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Točka 13.
Razno
**************************************************************************
Vijećnik Dražen Nađ postavlja pitanje što je s izgradnjom dječjeg vrtića, na što mu
zamjenik općinskog načelnika odgovara da ćemo do 31.3. znati da li smo prošli na natječaju.
Zamjenik općinskog načelnika navodi da Komunalije nisu prihvatile prijedlog našeg
Sporazuma vezano uz kanalizaciju, te predlaže da podmirimo dugovanje prema njima s
obzirom da je kompenzacija duga bila predložena u neprihvaćenom sporazumu te traži i
suglasnost vijeća za povlačenje Sporazuma i za podmirenje dugovanja.
Sa 10 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ prihvaćen je prijedlog zamjenika
općinskog načelnika da se prijedlog Sporazuma sa Komunalijama povuče i da se dugovanje
prema Komunalijama podmiri.
Vladimir Tudić postavlja pitanje na što se odnosi povećanje priljeva sredstava u
proračun, na što mu računovodstvena referentica Jasminka Miloš odgovara da se to odnosi na
prihode od poreza na dohodak od fiskalnog izravnjanja ali da treba biti oprezan jer se učinak
bude vidio tek dok bude išao povrat poreza koji će nam sigurno umanjiti priljev.
Renata Štefec zahvaljuje se na povjerenju i još jednom izražava ogorčenje zbog
obrazloženja svojeg razrješenja.
S obzirom da više bilo rasprave, predsjednik Općinskog vijeća Vlado Halusek zatvara
sjednicu u 20.20 sati.
ZAPISNIČAR:
Jasminka Miloš

PREDSJEDNIK:

dr.sc. Vlado Halusek, prof.
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