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Z A P I S N I K  

sa 19. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana 11. veljače 2016.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/16-01/01, Urbroj: 2137/24-16-1, od 03. 

veljače 2016. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18.10 sati, pozdravio 

nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

        

 

          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     

a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Miroslav Tudić                                     

2. Mladen Horvat                                                          

3. Đuro Kirin                                                                                               

4. Ivan Mikša 

5. Vladimir Pintarić 

6. Ankica Paula Plečić  

7. Branko Rođak 

8. Renata Štefec 

9. Radmila Švarba 

 

 

b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 

2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 

3. Josip Tončić, pročelnik JUO 

4. Mladen Tudić, viši komunalni referent (do 18.50 sati) 

5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od 

ukupno 10 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati. 

          

         Prihvaćanje Zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete. 

        

         S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je 

glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova 

„ZA“ Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 

 

AKTUALNI  SAT 

 
         Vijećnik Vladimir Pintarić, zatražio je – da se općinski načelnik pismeno očituje oko 

popravka mosta „Limbuš-Berek“. 
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         Općinski načelnik Ivan Derežić, odgovorio je vijećniku Vladimiru Pintarić - da će 

pismeno očitovanje oko popravka mosta dostaviti u roku 15 dana na njegovu osobnu adresu. 

 

         Vijećnik Vladimir Pintarić, iznosi nezadovoljstvo u ime nezadovoljnih mještana izjavom 

vijećnika Đure Kirin „koju je izjavio na prošloj sjednici oko sufinanciranja polaganja ispita 

za uporabu pesticida“...da si polaznici sami plate ukupni iznos ispita. 

 

         Općinski načelnik Ivan Derežić, dao je odgovor da Općina nije bila u mogućnosti to 

sufinancirati jer je priljev financijskih sredstava drastično smanjen.... čak smo morali podići i 

zajam da se završe neke financijske otvorene stavke itd. (podjelili smo drugi dio poticaja 

poljoprivrednicima, sufinanciramo i dalje prijevoz srednjoškolaca, dajemo stipendije, i dr.), 

jednostavno rečeno na žalost više nismo u mogućnosti udovoljavati raznim potrebama. 

Županija Koprivničko-križevačka je sufinancirala navedeno osposobljavanje....te su svi 

zainteresirani mogli tamo podnijeti pismene zahtjeve. 

 

        Vijećnik Đuro Kirin, kao „prozvani“ za tu tematiku, obratio se sa svojim mišljenjem 

vijećniku Pintarić i ostalim koji nisu zadovoljni njegovom mišlju – da ON i dalje stoji kod te 

izjave....(tko nije sposoban „Ne treba se baviti poljoprivredom“), ujedno je napomenuo kako 

je on prijašnjih godina tražio sufinanciranje prirodne oplodnje krava...pa mu nije bilo 

dozvoljeno, a tada se sufinancirala umjetna oplodnja krava...itd. 

 

        Općinski načelnik je izjavio da se boji da će ubuduće biti problema i sa ostalim 

sufinanciranjem kao što su; (prijevoz srednjoškolaca, stipendiranje studenata, nabava 

školskih knjiga...i dr.), da to više neće moći jer je financijska situacija prilično loša. 

 

        Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, napominje da je bilo dobro da smo uopće 

uspjeli dobiti Suglasnost od Ministarstva poljoprivrede za dodjelu ovih poljoprivrednih 

poticaja koje je Općina dala svojim poljoprivrednicima....sada je to više ne moguće. Ipak se 

uspjelo kroz ovih nekoliko godina pomoći poljoprivredi našega mjesta...., a gdje su ostale 

grane „poduzetništva“ .......? 

 

        Vijećnik Ivan Mikša, postavlja pitanje oko kompletne organizacije odvoza komunalnog 

otpada te podjela kanti osobama koje žive van naselja????? 

Smatra da je cijena previsoka u odnosu na organizirane odvoze komunalnog otpada susjednih 

općina.... predlaže da se koregira (zaduženje kanti do 3 osobe – ista cijena , od 4 do 6 osoba  

itd)... 

 

        Oko odvoza komunalnog otpada u diskusiju su se uključili i ostali vijećnici negodujući 

nezadovoljstvo oko organizacije podjela kanti, odredbi u  Ugovoru, cijena odvoza i dr. 

 

        Općinski načelnik Ivan Derežić dao je  opširno obrazloženje oko odvoza komunalnog 

otpada, podsjetivši nazočno na onu staru vrlo poznatu situaciju – zadnji oko organiziranog 

otpada „među 5 JLS u RH“, često nam dolazila kontrola….itd. Fond za zaštitu okoliša 

sufinancirao nabavu kanti….jednostavno po Zakonu više nismo mogli odugovlačiti ovu 

tematiku. 

Odluka oko sakupljanja i odvoza komunalnog otpada donijeta je na Općinskom vijeću, 

proveli smo sve postupke i potpisali Ugovor sa koncesionarom „Komunalne usluge“ d.o.o. iz 

Đurđevca. 

Oni imaju standardni obrazac Ugovora, te obrazac opomena za osobe koji nisu podigle 

kante….ne treba se puno oko toga „sekirati“….., ali predlažem da sa predstavnicima 
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„Komunalne usluge“ iz Đurđevca održimo zajednički sastanak oko ovih iznijetih 

problematika na terenu i usuglasimo sve nedoumice, a na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća 

vas o svemu obavijestim. 

 

          Mladen Tudić, viši stručni referent za komunalne poslove – nazočne je vrlo opširno 

upoznao sa kompletnom situacijom oko podjela kanti od strane koncesionara „Komunalne 

usluge“ d.o.o. Đurđevac, kako je to počelo od samog početka….prvi dan je bio najteži…, nije 

bio dobar popis vlasnika kućanstava, ali na kraju sve se ipak usuglasilo i do danas je 

podignuto više oko 80% kanti, preostalo je nekih 15% ali to su većinom ljudi koji žive van 

Općine Podravske Sesvete i nekolicina koja se suprostavljala na samom početku. Oni koji 

kante nisu podigli u određenom razdoblju sada moraju ići direktno u Đurđevac tamo sa 

koncesionarom potpišu Ugovor i dobiju potvrdu sa kojom dolaze k nama u Općinu podići 

kantu za otpad.  

Ljudi koji žive vani i koji dolaze rijetko u Podravske Sesvete, a tu imaju svoju 

nekretninu…oko tog slučaja moraju direktno razgovarati sa koncesionarom. 

Na kraju ću ja sve dati od sebe da ne dođe do neželjene situacije (opomena, kazni…i dr.), za 

mještane koji ne podignu kante…, ja ću razgovarati sa njima i pokušati riješiti probleme, a 

kazna će biti zadnja. 

 

         Nakon kraćih diskusija nazočnih koje su se svodile na obostrano pozitivno rješavanje 

odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Podravske Sesvete, jednoglasno sa 9 glasova 

„ZA“ donesen je ZAKLJUČAK da se održi zajednički sastanak sa predstavnicima Općine 

Podravske Sesvete i „Komunalne usluge“ d.o.o. Đurđevac, te se nakon toga na slijedećoj 

sjednici obavijesti ovo Vijeće. 

 

 

           Aktualni sat završen u 18,50 sati. 

 

        Prije prihvaćanja dnevnog reda predsjednik Vijeća Branko Rođak upoznaje nazočne 

zašto su prije sjednice dobili „novi Dnevni red“, razlog je taj jer je došlo do male korekcije u 

odnosu na radnije dostavljeni saziv „Točka 3. i 4. se spajaju, jer se odnosi na istu tematiku“ i 

ujedno se u popisu ponuda briše predložena stavka „Obrt PZ „Divota“ Koprivnica, jer nije 

zatražena ponuda“. Da li netko ima kakovu nadopunu dnevnog reda? 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve nadopune nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je Dnevni red sa navedenom korekcijom jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ 

prihvaćen, i glasi: 

    

DNEVNI RED: 

 

1. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske 

Sesvete za II. polugodište 2015. godine. 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i 

organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine 

Podravske Sesvete za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine. 

3. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi  

       robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 

2016. godini. 

       - Obrtom Elektrotehnika „CRLENJAK“, Pitomača, 

       - Društvom „ELEKTRO ŠOK“ d.o.o., Podravske Sesvete, 
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                   - Društvom „LES“ d.o.o. Pitomača, 

                   - Obrtom „STOLARIJA MS“, Đurđevac, 

                   - Obrtom „NAĐ PLIN-VODA“, Podravske Sesvete, 

                   - Obrtom Restoran „ROYAL“, Kloštar Podravski, 

                   - Obrtom „ŠIPEK“, Kloštar Podravski, 

                   - Obrtom „LDesign“ j.d.o.o, Koprivnica, 

                   - Obrtom Autoprijevoz „ŠKRILJAK“, Podravske Sesvete, 

 - Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „ZVONČICA“, Pitomača, 

                   - Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete, 

                   - Društvom „IBIS“ d.o.o., Virje, 

                   - Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje, 

                   - Obrtom „TERMODOM“ Pitomača. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih 

zgrada u prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

6. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini. 

7. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini. 

8. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini. 

9. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine 

Podravske Sesvete u 2016. godini. 

10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. do 

31. prosinca 2015. godine, te za razdoblje od 01. siječnja do 31. siječnja 2016. 

godine. 

11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za prosinac 2015. godine. 

12. R a z l i č i t o. 

 

Točka 1. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine 

 Podravske Sesvete za II. polugodište 2015. godine 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik je pročitao svoje 

pismeno  Izvješće o radu za II. polugodište 2015. godine (koje će biti i objavljeno u 

„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije), posebno osvrnuo u; 

Iz Području financija, inicirao sam i nadzirao poslove vezane uz izradu i izvršavanje 

Proračuna, realizaciju praćenja i donošenja Proračuna te su se nastojala transparentno 

prikazati kvartalna izvršenja. Bez obzira na umanjeni prihod nastojali smo sve obveze platiti u 

ugovorenim rokovima. Sa stanjem 31.12.2015.g. popisana je sva imovina od strane posebnog 

povjerenstva za popis imovine te se sve uredno evidentira u knjigovodstvenim evidencijama. 

U drugoj polovici 2015.g. od Državnog ureda za reviziju, PU Koprivnica koji je vršio reviziju 

imovine, utvrđeno je i naloženo Općini Podravske Sesvete da moramo izraditi Registar 

imovine - u koji ulazi procjena i evidentiranje imovine, ustrojavanje evidencije o ostvarenim 

prihodima i rashodima od upravljanja i raspolaganja  imovinom, i dr. 
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Iz Područja komunalnog gospodarstva – proveden je Program javnih radova na uređenju 

javnih površina i okoliša društvenih domova, izvedeni su radovi na završetku izgradnje 

kanalizacije naselja i svi kućni priključci na kanalizaciju, izvedeni su završni radovi na 

izgradnji pročistača i isti je pušten u pokusni rad. 

Organizirao sam i pratio obavljanje komunalnih djelatnosti, i to: 

opskrbu pitkom vodom stanovništvu iz lokalnih bunara, a u svezi odlaganja komunalnog 

otpada sklopljen je Ugovor o povjeravanju i zbrinjavanju otpada...u tu svrhu podijeljene su 

kante i organiziran je 1x tjedno odvoz komunalnog otpada, održavane su javne površine, 

vodila se briga oko poljskih puteva, izrađuje se evidencija grobnih mjesta na mjesnom 

groblju... i dr. 

U Području prometa održavane su nerazvrstane ceste, nogostupi, sanirane su oštećene lokane 

i regionalne ceste na području Općine, a Trgovačko društvo „CESTE“ d.o.o. Bjelovar izvršilo 

je krpanje udarnih otvorenih rupa sa kojima imamo sklopljen Ugovor o saniranju. 

U Području gospodarstva obavljao sam poslove u svezi poticanja razvoja gospodarstva, 

poduzetničkih aktivnosti i poljoprivrede. Posebno ističem da je u ovom izvještajnom 

razdoblju isplaćena razlika potpora poljoprivrednim proizvođačima sa područja Općine. 

Surađivalo se sa drugim zajednicama i organizacijama, posebno sa Koprivničko-križevačkom 

županijom koja nam se materijalno manifestirala u sufinanciranju aktivnosti izgradnje 

komunalne infrastrukture na području naše Općine, tako da smo kroz dva Javna poziva uspjeli 

povući sredstva iz Proračuna županije u cca iznosu od 350.000,00 kuna. 

Aktivno sudjelujem u Udruzi općina RH gdje sam ujedno i član Upravnog odbora. Također 

sam sudjelovao u osnivanju Trgovačkog društva „Komunalne usluge“ d.o.o. Đurđevac. 

Bio sam inicijator i organizator izrade aplikacija za sudjelovanje na natječajima za privlačenje 

sredstava iz EU fondova, te se prišlo izradi (Općinske razvojne strategije, podnošenju 

aplikacije za dogradnju i izgradnju Područne škole Podravske Sesvete, podnošenju aplikacije 

za dogradnju i izgradnju Dječjeg vrtića, podnošenju aplikacije za rekonstrukciju i dogradnju 

Vatrogasnog doma te za izgradnju i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića, odnosno „dio 

ulice okolo crkve). 

Iz Području urbanizma, graditeljstva i zaštite okoliša obavljao sam redovne djelatnosti 

vezane uz osiguranje uvjeta uređenja prostora, gospodarenje prostorom kao i poslove koji se 

odnose na skrb i unapređivanje okoliša. Tijekom ovog razdoblja provedena je javna rasprava i 

sve ostale aktivnosti vezane za izradu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine 

Podravske Sesvete, a sve rezultirano donošenjem Odluke o II. izmjenama i dopunama PPUO 

koje je donijelo ovo Općinsko vijeće na prethodnoj sjednici. 

Organizirani su javni radovi na održavanju zelenih površina na cijelom području Općine, i uz 

samo održavanje na TRC „Karaula“ izvedena je drvena nadstrešnica. Na javnim radovima 

bilo je zaposleno 10 osoba, a sve je financirao u 100% iznosu Hrvatski zavod za 

zapošljavanje. 

Iz Području odgoja i obrazovanja organizirao sam i sklopio Ugovor o sufinanciranju 

prijevoza učenika osnovnih škola (iz Draganaca), te prijevoz učenika polaznika srednjih škola 

s područja Općine Podravske Sesvete. Za djecu osnovnog školstva dokupljene su potrebne 

školske knjige, a polaznicima „Male škole“ osigurano je kvalitetno predškolsko obrazovanje.  

Iz Području sustava zaštite i spašavanja Općina je aktivno uključena u opremanje 

vatrogasnih postrojbi kroz nabavku novih vatrogasnih odijela i nabavu opreme, također je 

praćena organizacija spremnosti i popune postrojbe Civilne zaštite i opremljenosti osnovnom 

opremom. 

Iz Području socijalne skrbi, nastojali smo u skladu s financijskim mogućnostima zadovoljiti 

potrebe građana iz Programa socijalne skrbi, tako je svaki građanin stariji od 65 godina života 

i koji je ostvario uvjete - dobio poklon bon 50,00 kn kao prigodni dar za Božić, djeci od 
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navršene 1. godine života pa završno polaznicima IV. razreda osnovne škole podijelili smo 

poklon pakete za blagdan Svetog Nikole. 

I dalje pomažemo obiteljima za rođenje novorođenčadi…., financiramo u okviru mogućnosti 

aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, pomažemo socijalno ugroženim obiteljima, i dr. 

Brinemo se oko obnove i uređenja mjesne crkve kroz donirana sredstva. 

Kao i svake godine tako i ove značajna pažnja posvećena je obilježavanju Dana Općine 

Podravske Sesvete kroz razne manifestacije i zajednička druženja, tom prilikom o.g. imali 

smo i delegaciju iz Latvije gdje je između ostaloga unaprijeđen kulturni odnos. 

          Na kraju je pročitao Evidenciju svih sklopljenih ugovora u II. polugodištu 2015. godine 

(koja je ujedno već objavljena na internetskim stranicama Općine Podravske Sesvete). 

 

         

         Otvorena rasprava. 

 

 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“, donesen je Zaključak o 

usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 

01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

            

 

Točka 2. 

Razmatranje i donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i 

organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine  

Podravske Sesvete za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine 

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

        U uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da  su vijećnici u sazivu s 

materijalima primili Prijedlog navedene Odluke, te je zamolio pročelnika JUO za eventualno 

dodatno obrazloženje. 

        Pročelnik Josip Tončić, izvijestio je nazočne da je „Tehnička Vlada RH“ donijela Odluku o 

sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca za prva tri mjeseca o.g. koja je ista kao i u prethodnom 

razdoblju rujan-prosinac 2015.g. te je temeljem toga  izrađen i Prijedlog ove naše Odluke koja 

vam je dostavljena u prilogu sa sazivom. 

 „S obzirom da svi uvjeti ostaju isti“ , predlaže da se ovlasti općinski načelnik Ivan Derežić, da 

može potpisati Ugovore o prijevozu sa koncesionarima za naredno razdoblje siječanj – ožujak 

2016. godine. 

         

 

         Otvorena rasprava. 

 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o sufinanciranju i 

organizaciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika        
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Točka 3. 

Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora  

o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi daje riječ pročelniku 

Josipu Tončiću.  

          Pročelnik obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke, te da se ona donosi kao i prošle 

godine u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. 

         Općinski načelnik se nadovezuje da s nekim dobavljačima neće biti niti realizirano 

200.000,00, možda niti 70.000,00 kuna,  ali neka se Odluka donese za sve da se vidi s kime se 

posluje, te je podjedinačno obrazložio svaku dostavljenu ponudu navedenih Ponuđača. 

 

          Otvorena rasprava. 

            

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

konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o sklapanju 

godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe 

OpćinePodravske Sesvete u 2016. godini, i to: 

       - Obrtom Elektrotehnika „Crlenjak“, Pitomača, 

                   - Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača, 

                   - Obrtom „Stolarija MS“, Đurđevac, 

                   - Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesvete, 

                   - Obrtom Restoran „Royal“, Kloštar Podravski, 

                   - Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski, 

                   - Obrtom „LDesign“ j.d.o.o., Koprivnica, 

                   - Obrtom Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete, 

                   - Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „Zvončica“, Pitomača, 

                   - Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete, 

                   - Društvom „IBIS“ d.o.o. Virje“, 

                   - Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje, 

                   - Obrtom „TERMODOM“ Pitomača, 

                   - Društvom „ELEKTROŠOK“ Podravske Sesvete, 

koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog  Zapisnika. 

 

 

           

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava 

šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća otvorena je rasprava. 

         

         Rasprave nije bilo.  

          

         Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 

jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 

2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom 

korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u 

prostoru na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća otvorena je rasprava. 

         

 

         Rasprave nije bilo.  

          

 

         Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 

jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru  na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

          Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća otvorena je rasprava. 

         

 

           Rasprave nije bilo.  

         

          Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 

jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ usvojen Program o namjenskom korištenju sredstava 

naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru  na području 

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 

         

 

         Rasprave nije bilo. 

  

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  donesen Program o utrošku 

sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je 

ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 8. 

Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 

         

         Rasprave nije bilo. 

  

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

konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  donesen Program o utrošku sredstava vodnog 

doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području  

Općine Podravske Sesvete u 2016. godini 

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

       Predsjednik Vijeća  Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 

 

       Rasprave nije bilo. 

  

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“  donesen Program o utrošku 

sredstava spomeničke rente  na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je 

ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Donošenje o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje  

od 01. prosinca do 31.prosinca 2015.godine, te za razdoblje od 

01. siječnja do 31. siječnja 2016.g. 

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

         Nakon predsjednikovog uvodnog izlaganja, općinski načelnik podnio je izvješće o 

korištenju sredstava proračunske zalihe - te ističe da u navedenom periodu korištenja 

sredstava nije bilo. 

          

 

         Otvorena je rasprava. 

 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 

Sesvete za 2015.g. za razdoblje od 01.12. do 30.12.2015. godine, te za razdoblje od 01.01. do 

31.01.2016. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika Zapisnika. 
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Točka 11. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 

policije Koprivnica za prosinac 2015. godine 

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

 

     Navedeno izvješće bilo je dostavljeno nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 

izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 

         

         Rasprave nije bilo. Izvješće je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena 

 

 

Točka 12. 

R a z l i č i t o 

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

 

        Predsjednik Vijeća Branko Rođak otvorio je raspravu pod točkom „Razno“. 

 

        Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočnima je rekao da su prije sjednice primili pismenu 

Tablicu -  Pregled prihoda i raspored prema izvještaju FINE-Sektora usluga za državu, 

gdje su iskazani točni podaci ukupnog prihoda od (poreza na dohodak, naknade za mineralne 

sirovine „renta“, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada „legalizacija“ i 

prihod od državnih biljega), te raspodjela istih po postotku (Državi, Županiji i Općini). 

Sada vidimo točni postotak raspodjele, a nama najviše interesantne „rente“ od 2012.g. do 

2015.g. koja je to razlika u odnosu na prihod u 2012.g. i sada u 2015.g. i koje je to smanjenje. 

 

       Vijećnik Ivan Mikša, pita da tko to ide po selu i mjeri neke „vodove“? 

 

       Općinski načelnik je odgovorio, da snimaju podzemni mrežni kabel. Početkom mjeseca 

prosinca prošle godine sklopili smo Ugovor o zastupanju  te pružanju odvjetničkih usluga sa 

Zajedničkim odvjetničkim uredom Glavaš&Šutalo iz Vinkovaca, koji imaju svrhu naplate po 

osnovi „pravo puta – služnosti“ od Hrvatske regularne agencije za mrežne djelatnosti 

infrastrukturnih operatera i drugih…. 

 

        Vijećnik Vladimir Pintarić, postavio je pitanje oko šahta „prepumpna stanica-

kanalizacije“, kod trafostanice u „Jasenju“ odvojak ulice Dravska – da li se nije mogao pri 

izradi pomaknuti malo dalje, a ovako sada smeta na samom putu….? 

 

        Općinski načelnik, tako je inzistirao nadzorni inženjer (trebao je biti postavljen tik uz 

trafostanicu, ali su se bojali da pri kopanju ne presjeku električne podzemne kablove). 

Mi, na to nismo mogli utjecati…. tako traži struka. 

 

         S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je završio sjednicu 

u 19,50 sati. 

 

 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 

 

           Branka Milinović                                                                          Branko Rođak 


