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Z A P I S N I K 

sa 8. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana  

20. veljače 2018.  

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/18-01/03, Urbroj: 2137/24-18-1, od 14. 

veljače 2018. 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. 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. Jasminka Miloš, računovodstveni referent, zapisničar 

3. Dinko Borozan, novinar Podravskog lista 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 11  članova Općinskog 

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

odlučivati.  

 

                                            A K T U A L N I      S A T 

 

Zlatko Miloš: Da li će se ove godine obnoviti Društveni dom Mekiš, barem kuhinja, ne bi to 

bio veliki trošak? 

Krunoslav Bratanović odgovara da vjeruje da hoće. 
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Zlatko Miloš: Zašto se općinski načelnik ne angažira i ne trudi više jer su ljudi glasali za 

njega. 

Krunoslav Bratanović smatra da je to samo njegovo mišljenje  uz napomenu da on 

volonterski obavlja svoju dužnost.  

Vlado Halusek: Što je s otplatom duga prema Komunalijama, zašto se treba sada hitno platiti 

a bilo je rečeno do lipnja ove godine? 

Krunoslav Bratanović: Iz Komunalija je došla poruka da prekidaju sve odnose s nama i da 

će pokrenuti ovrhu. 

Jasminka Miloš: Otplata prema Komunalijama do lipnja je bio samo tablični prikaz plana 

otplate i nije bio potpisan u obliku ugovora s ničije strane, mi smo upravo platili  dugovanje 

prema njima za kapitalne investicije u vrijednosti 111.000,00 kuna. 

Vlado Halusek: Kad se htio ukinuti komunalni pogon bilo nam je rečeno da voditelj 

komunalnog pogona može biti pročelnik, a danas mi je Sitek rekao da je to prijedlog zakona 

koji nije donesen? Tko je u općini zadužen za obavljanje komunalnih djelatnosti i tko upravlja 

komunalnim pogonom? 

Krunoslav Bratanović: To su pitanja za pročelnika. 

Dražen Nađ: Da li su vođeni razgovori s poštom kako bi mještani plaćali obveze prema 

općini bez poštarine? Ima primjera da jedno kućanstvo ima uplatnice na više osoba. 

Jasminka Miloš: Ljudima izlazimo u susret da im pišemo jednu uplatnicu,  razgovori su 

vođeni s poštom, ali još ne znamo da li je uvjet da moramo preseliti račun iz Zagrebačke u 

Poštansku banku onda to nije moguće s obzirom da je naš račun evidentiran po svim 

institucijama i bilo bi problema ako bi otvorili račun negdje drugdje, a dva računa općina ne 

može imati. Ako nije uvjet preseljenje računa, onda nema nikakvih razloga da se ljudima ne 

pomogne.  

Marko Derežić: Da li je izdana uporabna dozvola za pročistač? 

Krunoslav Bratanović: Još se rade analize vode. 

Dražen Nađ: Trebalo bi tražiti i rezultate analize. 

Vlado Halusek: Da li načelnik ima saznanja da je njegov zamjenik neovlašteno potpisivao 

dokumente? 

Krunoslav Bratanović: Nema saznanja o tome. 

Vlado Halusek: U odluci Povjerenstva za sukob interesa piše da je načelnik izjavio da je 

njegov zamjenik neovlašteno potpisao dokument. 

Krunoslav Bratanović: Pročelnik je rekao zamjeniku načelnika da se zapisnik treba 

potpisati, ne može se poslati u povjerenstvo nepotpisano i on ga je potpisao. Ja sam samo 

rekao da to nije moj potpis. 

Dražen Nađ: Što je s raspisivanjem natječaja za udruge? 

Krunoslav Bratanović: Bit će dok dođe novi pročelnik. 

Branko Rođak: Da li je Tončić Josip dobio otkaz? 

Renata Štefec: Nije, on je zatražio razrješenje i sad je na raspolaganju. 

Dražen Nađ: Da li je u planu da će se spremačica staviti na pola radnog vremena? 

Krunoslav Bratanović: Da. 

 

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

Halusek završava sa Aktualnim satom u 18.40 sati. 

 

Općinski načelnik predlaže nadopunu Dnevnog reda i to tako da se iza točke 6. doda točka 7. 

koja glasi „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavljaju bez 

zasnivanja radnog odnosa“, a dosadašnja točka 7. postaje točka 8.  

 

         Predsjednik Vlado Halusek daje na prihvaćanje predloženu nadopunu dnevnog reda. 
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                                                              Točka 7. 

             Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 

zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavljaju bez 

                                                zasnivanja radnog odnosa 

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

      Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 

prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za 

rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete 

koji dužnost obavljaju bez  zasnivanja radnog odnosa“. 

 

 

Član Općinskog vijeća Darko Štefanić predlaže nadopunu Dnevnog reda i to tako da se iza 

nove točke 7. doda točka 8. koja glasi „Donošenje Odluke o ukidanju Pravilnika o 

pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Podravske Sesvete“, a dosadašnja točka 8. postaje točka 9.  

 

 

         Predsjednik Vlado Halusek daje na prihvaćanje predloženu nadopunu dnevnog reda. 

 

                                                              Točka 8. 

Donošenje Odluke o ukidanju Pravilnika o pravima i obvezama službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete 

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

      Nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 11 glasova „ZA“ 

prihvaćen prijedlog točke dnevnog reda „Donošenje Odluke o ukidanju Pravilnika o 

pravima i obvezama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Podravske Sesvete“. 

 

 

      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 Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu, 

2. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini, 

3. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini, 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt ''JAVNA 

RASVJETA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE'', 

5. Donošenje Odluke o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o. 

6. Donošenje Odluke o istupanju Općine Podravske Sesvete iz turističke zajednice Općina 

Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac, 

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika 

općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavljaju bez zasnivanja 

radnog odnosa, 



4 

 

8. Donošenje Odluke o ukidanju Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete, 

9. Razno. 

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća traži i određuje stanku do 19.15 sati. 

 

Sjednica se nastavlja u 19.15 sati. 

 

                                                               Točka 1. 

Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu                 

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

       

         Predsjednik otvara raspravu. 

         Predsjednik Vlado Halusek daje usmeni amandman da se iznos sa stavke „Izgradnja 

mosta Limbuš“ koji je planiran u iznosu od 460.000,00 kuna smanji za 110.000,00 kuna, te da 

se ta sredstva planiraju za „Rekonstrukciju pristaništa skele Mekiš“. To ne bila promjena u 

samom Proračunu nego bi se izvršila promjena u Planu razvojnih programa i u drugoj 

dokumentaciji gdje je potrebno. 

          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je amandman prihvaćen sa 10 

glasova „ZA“ i  1 glasom „SUZDRŽANI“. 

         U raspravu oko izmjena proračuna vezano uz stavku rekonstrukcije javne rasvjete da li 

je to uopće isplativo raditi, te primjedbu da ovaj projekat nije članovima vijeća dat na uvid niti 

je dovoljno obrazložen uključili su se Vlado Halusek, Branko Rođak i Dražen Nađ, te nakon 

rasprave predsjednik Vlado Halusek predlaže usmeni amandman da se sa stavke proračuna 

323 predviđenih za rekonstrukciju javne rasvjete skine iznos od 990.000,00 kuna. 

          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je amandman prihvaćen sa 6 

glasova „ZA“ , 3 glasa „PROTIV“ i  2 glasa „SUZDRŽANI“. 

          S obzirom da više nije bilo prijedloga niti rasprave predsjednik vijeća na glasovanje 

daje Izmjene i dopune Proračuna sa prihvaćenim amandmanima, te nakon glasovanja 

konstatira da su sa 6 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“ i 2 glasa „SUZDRŽANI“ donijete          

Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcija za 

2019. i 2020. godinu, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.                  

 

 

                                                             Točka 2. 

Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

 

       Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

       Nakon kraće rasprave u kojoj je bilo rečeno da se nakon Izmjena i dopuna proračuna 

mora promijeniti stavka za most Limbuš, te uvrstiti stavka za rekonstrukciju pristaništa skele 

Mekiš, predsjednik provodi glasovanje a nakon glasovanja  konstatira da je jednoglasno sa 11 

glasova „ZA“,  donijet Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. 

godini Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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                                                             Točka 3. 

Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini 

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

     Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

     Nakon kraće rasprave u kojoj je bilo rečeno da ovaj Program nema više smisla s obzirom 

da se u proračunu skinula stavka rekonstrukcije javne rasvjete koja je bila predmet ove 

izmjene provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da sa 4 glasa 

„ZA“ , 6 glasova „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ nije donijet Program o izmjenama 

i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Podravske Sesvete u 2018. godini. 

 

                                                            Točka 4. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt ''JAVNA 

RASVJETA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE'' 

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

 

       Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

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

predsjednik konstatira da sa 4 glasa „ZA“ , 6 glasova „PROTIV“ i 1 glasom „SUZDRŽANI“ 

nije donijeta Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt ''JAVNA 

RASVJETA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE'' . 

 

                                                            Točka 5. 

        Donošenje Odluke o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o. 

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

          Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

          Provedena je kraća rasprava u vezi povećanja sufinanciranja tvrtke Draft zbog 

zapošljavanja još dvije osobe jer bi se opseg poslova u Draftu povećao, te je dano pojašnjenje 

da se ugovor o sufinanciranju sklapa svake godine, a dosadašnje sufinanciranje u iznosu od 

3.750,00 kuna mjesečno nakon zapošljavanja novih osoba bi se povećalo na 8.125,00 kuna 

mjesečno. 

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

predsjednik konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANI“ donijeta Odluka 

o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o., koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

                                                            Točka 6. 

 

Donošenje Odluke o istupanju Općine Podravske Sesvete iz turističke zajednice Općina 

Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac 

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

        Predsjednik vijeća otvara raspravu. 

        U raspravu su se uključili Marko Derežić i Dražen Nađ koji je istaknuo da neku 

materijalnu korist ne možemo očekivati ali je korist od promoviranja općine i da moramo 

negdje biti prisutni, a da članstvo košta, te da je ispravan naziv Turistička zajednica područja 

Dravski peski. 

 

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

predsjednik konstatira da  sa 3 glasa „ZA“,  2 glasa „PROTIV“ i 6 glasova „SUZDRŽANI“ nije 

donijeta Odluka o istupanju Općine Podravske Sesvete iz turističke zajednice Općina 

Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Kalinovac. 
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                                                            Točka 7. 

Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i 

 zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete  

koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa  

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

          Općinski načelnik obrazlaže prijedlog ove odluke u kojoj bi se postotak u iznosu 46% 

zamijenio postotkom 1%  čime bi se njegova naknada smanjila na minimalni iznos. 

          Predsjednik otvara raspravu. 

          Nakon kraće rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

konstatira da sa 5 glasova „ZA“, 3 glasa „PROTIV“  i 3 glasa „SUZDRŽANI“ nije  donijeta 

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog 

načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog 

odnosa  

                                                            Točka 8. 

Donošenje Odluke o ukidanju Pravilnika o pravima i obvezama službenika i 

namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete 

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

 

         Predsjednik Općinskog vijeća otvara raspravu. 

         Predsjednik Vlado Halusek pita da li se Pravilnik ukida zbog Josipa Tončića, na što mu 

Renata Štefec odgovara da je Tončić razrješen dužnosti pročelnika na vlastiti zahtjev, da je na 

raspolaganju i da nije dobio otkaz,  a za donošenje Pravilnika je nadležan općinski načelnik. 

         Dražen Nađ napominje da općinski načelnik donosi Pravilnik ali da u njemu ne mogu 

biti manja prava nego što su propisana zakonom i da preporuča službenicima učlanjenje u 

sindikat. 

         Branko Rođak predlaže da se Tončiću ponudi neko radno mjesto gdje se može 

rasporediti. 

         U daljnjoj raspravi bilo je primjedbi na postojeći Pravilnik vezano uz jubilarne nagrade i 

otpremnine ali s obzirom da nije izrađen novi prijedlog Pravilnika većina vijećnika nije za 

ukidanje postojećeg Pravilnika. 

 

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

predsjednik konstatira da sa 5 glasova „ZA“  i  6 glasova „SUZDRŽANI“ nije  donijeta 

Odluka o ukidanju Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete. 

 

                                                            Točka 9. 

                                                  Razno 

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

      Nakon uvodne riječi predsjednik otvara raspravu. 

      Vlado Halusek predlaže da  općinski načelnik izradi novi prijedlog Pravilnika za prava i 

obveze službenika i da se nakon toga sazove nova sjednica općinskog vijeća.  

        Dražen Nađ  predlaže da se formiraju odbori koji to još nisu i da se prijedlozi pripreme 

za  iduću sjednicu. 

 

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

sjednicu u 21.05 sati. 

 
 ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 

 

   Jasminka Miloš                                                                           dr.sc. Vlado Halusek, prof. 


