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Z A P I S N I K  

sa 20. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana 31. ožujka 2016.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/16-01/02, Urbroj: 2137/24-16-1, od 24. 

ožujka 2016. godine. 

 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19,05 sati, pozdravio 

nazočne i predložio prozivku nazočnih. 

        

 

          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     

a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Vladimir Pintarić                                    

2. Mladen Horvat                                                         1. Miroslav Tudić                                                         

3. Đuro Kirin                                                                                               

4. Ivan Mikša 

5. Ankica Paula Plečić  

6. Branko Rođak 

7. Renata Štefec 

8. 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 

5. Jasminka Miloš, računovodstveni referent 

6. Branka Milinović, stručni referent - zapisničar 

 

 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 /osam/ članova od 

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

          

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 19. 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 8 glasova 

„ZA“ Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 

 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne upoznaje (s obzirom da večeras na sjednici 

nema vijećnika Vladimira Pintarić, koji je na prošloj sjednici zatražio pismeno očitovanje oko 

popravka mosta „Limbuš-Berek“), da je vijećniku Pintariću, dostavljeno pismeno očitovanje 

za sanaciju drvenog mosta na kanalu Kopanjek – slijedećeg sadržaja: 

         Uvidom u zemljišnu knjigu ustanovljeno je, da se navedeni kanal nalazi u  k.o. 

Podravske Sesvete i evidentiran je kao „Javno dobro u vlasništvu RH“, a istom upravljaju 

„Hrvatske vode“, te uvidom u Evidenciju prostornih jedinica utvrđeno je da se dotrajali 

navedeni most nalazi na području Općine Kloštar Podravski. Zakonom o područjima županija, 

gradova i općina u Republici Hrvatskoj propisano je slijedeće: 

„Granice između općina, odnosno gradova predstavljaju u pravilu granice rubnih 

katastarskih općina. 

Kada se granice rubnih k.o. ne podudaraju s granicama rubnih naselja, odnosno mjesta koja 

ulaze u sastav pojedine općine, odnosno grada, smatra se da granicu predstavlja granica 

rubnih naselja prikazana u službenoj evidenciji prostornih jedinica. 

U slučaju da granice rubnih k.o., odnosno naselja nisu jednoznačno prikazane u službenim 

evidencijama prostornih jedinica, susjedne jedinice lokalne samouprave dogovorno će 

uskladiti ove granice“. 

Iz toga je vidljivo, da Općina Podravske Sesvete nije vlasnik nekretnine te ne može 

poduzimati pravne radnje. 

Označena nekretnina se nalazi u k.o. Podravske Sesvete, ali spada pod jurisdikciju-pravni 

tretman Općine Kloštar Podravski, koja jedina može uz suglasnost „Hrvatskih voda“ podnijeti 

zahtjev za izdavanje valjane dokumentacije za sanaciju ili gradnju mosta. 

Općina Podravske Sesvete razumije problematiku vlasnika i posjednika zemljišta i njihovu ne 

mogućnost korištenja mosta, ali zbog znatno smanjenih sredstva u proračunu za 2016. godinu 

nije u mogućnosti to riješiti financijski, već jedino čim se steknu uvjeti - nastojati će u 

suradnji sa susjednom Općinom Kloštar Podravski i „Hrvatskim vodama“, pokušati riješiti 

ovo pitanje aplicirajući na natječaje ministarstava koja osiguravaju sredstva iz europskih 

fondova kroz međuopćinsku suradnju. 

 

         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, a niti bilo kakvih pitanja predsjednik 

Vijeća zaključio je Aktualni sat u 19,35 sati. 

 

            

        Na predloženi dnevni red nije bilo nikakve nadopune, te je provedeno glasovanje a 

nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira je da je predloženi Dnevni red jednoglasno sa 

8 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 

         

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete 

za 2015. godinu. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u 

socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 
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5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja 

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i 

uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2015. 

godini. 

9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata u 2015. godini. 

10. Razmatranje i donošenje Izvršenja Plana razvojnih programa Općine Podravske 

Sesvete za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. 

11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za 

razdoblje od 01. do 29. veljače 2016. godine. 

12. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete. 

13. Donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje travanj-lipanj 2016. godine. 

14. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za usluge na groblju na području Općine 

Podravske Sesvete. 

15. Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite  na području Općine Podravske 

Sesvete u 2015. godini. 

16. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava civilne zaštite na području 

Općine Podravske Sesvete za period od  2016. do 2019. godine. 

17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na 

području Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2009. do 2015. godine za 2015. godinu. 

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

Koprivnica za siječanj i veljaču 2016. godine. 

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

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2016. 

godine. 

20. R a z l i č i t o. 

 

Točka 1. 

Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine  

Podravske Sesvete za 2015. godinu 

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

         U uvodnoj riječi predsjednik Vijeća naglasio je da su vijećnici u sazivu sa materijalima 

primili „Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna“, te je zamolio općinskog načelnika Ivana 

Derežić i računovodstvenu referenticu Jasminku Miloš, za eventualno obrazloženje. 

 

Općinski načelnik, naglasio je da je ovo stvarno stanje – financijsko stanje/poslovanje, te daje 

riječ računovodstvenoj referentici. 

 

Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, nazočnima je dala slijedeće obrazloženje: 

Prema Zakonu o proračunu za prošlogodišnje razdoblje, donosi se Godišnji izvještaj o 

izvršenju proračuna. 
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Iz sažetka općeg dijela vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u 

iznosu od 5.122.228,57 kuna, te realizirani rashodi i izdaci u zinosu od 5.593.509,62 kune, što 

u odnosu na plan proračuna čini 68,25% planiranog. 

Inače, već vrlo poznati problem prihoda je smanjenje rente od mineralnih sirovina koja je u 

odnosu na prijašnja razdoblja smanjena za cca 60%. 

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Podravske Sesvete se kratkoročno zadužila od strane 

Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 1.000.000,00 kuna. 

Ovaj Izvještaj napravljen je analitički/na tzv. 2 razini, radi vašeg lakšeg praćenja, a inače se 

objavljuje na 4. razini. 

Iz ovog analitičkog Izvještaja vrlo su vidljivi realizirani prihodi i primici, a isto tako rashodi i 

izdaci (gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostina).  

Na kraju izlaganja Jasminka Miloš, računovodstvena referentica zamolila je neka vijećnici 

pitaju - ako im nešto nije jasno, što je ona uvijek spremna obrazložiti i odgovoriti – kako bi 

svakom bilo što jasnije. 

 

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zahavalio se računovodstvenoj referentici na 

izlaganju te zamolio vijećnike da postave pitanje oko eventualnih nejasnoća...., u Godišnjem 

izvješću proračuna, vrlo je precizno istaknuta svaka stavka, o svemu tome smo već 

raspravljali na prijašnjim sjednicama Vijeća, donosili odluke i ostale akte....s toga sada 

slobodno pitajte/ako nešto nije jasno. 

     

         Otvorena rasprava. 

 

         Općinski načelnik Ivan Derežić, napominje da puno planiramo, ali planirati moramo 

radi projekata koje želimo realizirati preko Fondova EU....u slučaju da nemamo planirana 

sredstva, tada se ne možemo niti  prijaviti na objavljene natječaje. 

 

          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, ogorčeno naglašava da sada vidimo kolika nam je 

renta (str.3 ovog Izvještaja = 3.522.551,44 kune), to je ogromno smanjenje u odnosu na 

prijašnje godine. 

 

          Računovodstvena referentica Jasminka Miloš, također napominje što se tiče „Tekuće 

pomoći-Javni radovi“, pozicija mora biti i prihodi/i rashodi u istom iznosu jer to financira 

država u 100% iznosu. 

Prihodi od legalizacije za prošlu godinu iznose 31.780,57 kuna, no oni bi bili i puno veći da se 

naplaćuje komunalni doprinos (naši mještani su oslobođeni plaćanja). 

 

         Pročelnik JUO Josip Tončić, ovo Vijeće donijelo je Odluku o oslobađanju plaćanja 

komunalnog doprinosa svojim mještanima, kojima je to velika pomoć pri legalizaciji 

objekata. Na početku izdavanja rješenja o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa pri 

zadržavanju nezakonito izgrađenih zgrada (pisao sam i iznos koji bi svaki obveznik morao 

platiti...), ali sada više jednostavno ne stižem od kompletnog obima posla (no, nismo niti 

obavezni to navoditi u rješenju, niti je to itko navodio osim naše Općine). 

 

 

         Nazočni su naglasili da bi to „možda“ bilo dobro jer bi tada  mještani vidjeli koliko im 

njihova Općina pomaže pri legalizaciji, a ovako nemaju  uvida „to je skoro iznos kao i iznos 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada“. 
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         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Godišnji izvještaj o izvršenju 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, koji je ujedno i sastavni dio ovog 

izvornika Zapisnika. 

  

Točka 2. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u 

osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, općinski načelnik ističe da je u ovom izvješću 

kao i u ostalima koja slijede prikazan plan i ostvarenje u 2015. godini prema Programima 

javnih potreba, a ostvarenje je vidljivo i u Godišnjem obračunu Proračuna. 

 

         Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, ističe da su sredstva bila planirana u 

iznosu od 155.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 124.755,93 kune, i to je analitički vrlo 

vidljivo u samoj tabeli priloženog izvješća. 

 

         Otvorena je rasprava. 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području 

Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

 

Točka 3. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstvena referentica Jasminka Miloš 

iznosi da je u priloženoj tabeli analitički navedeno koja su bila planirana sredstva, a koja su 

relazirana, što u brojkama znači: planirano 70.000,00 kuna, realizirano 56.814,00 kuna. 

 

          Otvorena rasprava. 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na 

području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

Točka 4. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba  

u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstvena referentica Jasminka Miloš, 

napominje da je bilo planirano 444.000,00 kune, a realizirano 356.723,87 kuna, a u priloženoj 

tabeli također analitički iskazano. 
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         Otvorena je rasprava. 

         

                 

         S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine 

Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstvena referentica Jasminka Miloš, 

napominje da je bilo planirano 245.000,00 kune, a realizirano 199.543,19 kuna, a u priloženoj 

tabeli također sve analitički iskazano. 

 

         Otvorena je rasprava. 

     

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

jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, 

koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 6. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba  

u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstvena referentica Jasminka Miloš, 

napominje da je bilo planirano 251.000,00 kune, a realizirano 236.500,00 kuna, a u priloženoj 

tabeli također analitički iskazano prema korisnicima iz programa. 

 

         Otvorena je rasprava. 

    

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

jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, 

koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 7. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja  

komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, računovodstvena referentica 

Jasminka Miloš dala je obrazloženje. 

 

         U proračunu za 2015. godinu za ovaj program bila su planirana sredstva u ukupnom 

iznosu od 253.000,00 kune, a realizirana su u iznosu od 161.149,39 kuna, a to se odnosi kako 
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je u tabeli i navedeno (za održavanje propusta, uređenje parkova i zelenih površina, 

popravljanje i sanacija asfaltiranog sloja na nerazvrstanim cesta, a – u ovom slučaju to je 

dužina 21 km odnosno 73.500m2 od odvojka ulice Draganci do odvojka ulice Lj. Gaja,i  to je 

iznos od 50.045,15 kn, zatim održavanje prilaznih puteva, zimski program održavanja cesta te 

održavanje i potrošnja javne rasvjete). 

 

         Otvorena rasprava. 

            

         S obzirom da nije bilo pitanja predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine 

Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata  

i uređaja komunalne infrastrukture na području  

Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

        Predsjednik Vijeća u uvodnoj riječi napomenuo je da je i ovaj materijal vijećnicima 

dostavljen sa sazivom, u materijalu je sve analitički navedeno - planirano 740.000,00 kuna,  a 

realizirano 321.083,85 kuna, te otvara raspravu. 

 

        Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznaje nazočne kako je između ostaloga navedeno u 

Izvješću da smo za Dječji vrtić planirali 300.000,00 kuna, a realizirano je 50.000,00 kuna  

koja su utrošena za Izmjenu i dopunu glavnog projekta, reviziju projekta i posebnih uvjeta 

građenja.....kao što vam je već dobro poznato sa tim projektom smo se javili na natječaj za 

dobivanje sredstava iz fondova EU...u međuvremenu je izašla građevna dozvola pa smo istu 

morali produžiti – za sada smo aplicirani „ za dobivanje sredstava iz EU fondova potrebnih 

za izgradnju Dječjeg vrtića“. 

       

         Otvorena rasprava.  

          

         S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ usvojen Zaključak o usvajanju 

Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata u 2015. godini 

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zamolio je Jasminku Miloš, računovodstvenu 

referenticu za objašnjenje donošenja ove Odluke. 

 

         Jasminka Miloš, upoznaje nazočne da se predložena Odluka donosi na temelju 

Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, kojom se tzv. Višak prihoda 

poslovanja  PRIMJER: „Prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ – shodno  „Rashodima za 

nabavu nefinancijske imovine“, utvrđeni u Godišnjem izvještaju računovodstva, moraju 

knjižiti u Glavnoj knjizi - na određeni konto. 

To, je knjigovodstveno gledano tzv. balansiranje, odnosno kompenzacija prihoda/rashoda.  
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         Otvorena rasprava. 

 

 

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA“ donesena Odluka o raspodjeli 

rezultata u 2015. godini, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 10. 

Razmatranje i donošenje Izvršenja Plana razvojnih programa Općine  

Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, 

nazočne je upoznala sa donošenjem navedenog Plana razvojnih programa Općine Podravske 

Sesvete. Plan je izrađen po Županijskoj strategiji koja je važila do kraja 2015. godine...iz 

sažetka je vidljivo da je u (CILJ 1-):KONKURENTNO GOSPODARSTVO pod nazivima mjera, 

programa i aktivnosti navedeno što je Općina Podravske Sesvete u proračunu za 2015.g. 

planirala, a što realizirala. Između ostaloga, kao primjer - vidite da smo planirali 400.000,00 

kuna za razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodne – poljoprivredne potpore, gdje je i 

realizirano 400.000,00 kuna ali je potrebno navesti i ciljanu vrijednost (što je to u ovom 

slučaju 1.344,39 ha, a ostavrena je vrijednost 1.337,79 ha), tako i prema ovim ostalim 

programima/aktivnostima (od poduzetničke zone, općinske razvojne strategije, prostornog 

plana Općine, ostali strateški-planski dokumenti, ulaganje u izgradnju objekata komunalne 

infrastrukture, zaštite okoliša, i druga kapitalna ulaganja,razne pomoći i potpore od 

porodiljnih naknada, sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtičima, prijevoza učenika, 

stipendije i dr.), kako je i prikazano u priloženoj tablici. 

 

         Otvorena rasprava. 

 

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova ZA“ doneseno Izvršenje Plana 

razvojnih programa Općine Podravske Sesvete za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 

2015. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava  

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete 

 za 2016. godinu za razdoblje od 01. veljače do 29. veljače 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. 
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          S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 

Sesvete za 2016.g.  za razdoblje od 01.02. do 29.02.2016. godine, koji je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

      

 

Točka 12. 

Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete 

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

          Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zamolio je pročelnika JUO za obrazloženje 

donošenja navedene Odluke. 

           

         Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznaje nazočne s potrebom donošenja Odluke o II. 

izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete. 

Ovo Općinsko vijeće, nedavno je donijelo Odluku o II. izmjenama i dopunama PPUO koja je 

objavljena početkom o.g. i ona ostaje važiti sve dok na snagu ne stupi ova predložena odluka. 

Izmjene i dopune PPUO izradio nam je Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke  

županije, ali na žalost oni još nisu adekvatni oko pravnih stvari...kartografski je u potpunosti 

ispravan, ali sa pravne strane je došlo do neizbježnih korekcija. Sa Uredom državne uprave  u 

Koprivničko-križevačkoj županiji, koji nam vrši nadzor akata, obavljeni su razgovori i 

zajednički smo se usaglasili da je bolje i kvalitetnije donijeti „novu Odluku“, umjesto da sada 

vršimo korekciju tekstualnog dijela objavljene Odluke, jer bi se tada bilo teško snalaziti..., a to 

je vrlo važan planski dokument koji se donosi za narednih 10. do 15. godina.   

Ova predložena Odluka koju ste primili na CD je s pravne strane dorađena u skladu sa svim 

važećim zakonskim propisima, i u zajedničkom dogovoru sa Zavodom za prostorno uređenje 

Koprivničko-križevačke županije i Uredom državne uprave Koprivničko-križevačke 

županije, te vas s toga molim da ovaj tekstualni prijedlog Odluke prihvatite. 

 

 

          Otvorena rasprava. 

 

 

          Općinski načelnik Ivan Derežić, kratko se osvrnuo na donošenje Odluke koja je kao 

planski dokument vrlo važna za Općinu…. i sami vidimo koliko traje njeno konačno 

donošenje. Svi postupci koji se po zakonu moraju ispoštovati traju najmanje jednu godinu. 

Cijena izrade ovog planskog dokumenta puno nas je jeftinije izašla nego da nam je to radila 

neka tvrtka, ali kao što nam se pokazalo ovo preko Zavoda za prostorno uređenje 

Koprivničko-križevačke županije  je jeftinije, ali očito im još nedostaje kvalitetan pravni 

kadar. Predlažem da se prihvati ovaj prijedlog Odluke koji je sada ispravljen/dorađen sa 

pravne strane navedenih institucija. 

 

 

           S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o II. 

Izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 13. 

Donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja  

Općine Podravske Sesvete za razdoblje travanj-lipanj 2016. godine 

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

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

s materijalima primili Prijedlog navedene Odluke, vidimo što piše, sve nam je već poznato te 

otvara raspravu. 

 

 

         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o sufinanciranju i 

organizaciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje travanj-lipanj 2016. godine, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.        

         

 

Točka 14. 

Donošenje Odluke o utvrđivanju naknada za usluge na groblju  

na području Općine Podravske Sesvete 

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

        Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, zamolio je općinskog načelnika da nas 

izvjesti o potrebi donošenja navedene odluke. 

 

         Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznaje nazočne oko potrebe donošenja Odluke, 

navodeći da smo do sada imali Odluku o visini dodjele grobnih mjesta  i korištenju 

mrtvačnice iz 2000.g. To su bile „mizerne cijene“, s toga predlaže da komunalni referent 

upozna nazočne sa kompletnom problematikom oko utvrđivanja naknada i usluga za groblje. 

 

        Viši komunalni referent Mladen Tudić, detaljno je upoznao nazočne sa dosadašnjim 

cijenama dodjele grobnog mjesta koje su iznosile 120,00 kuna po grobnom mjestu, a 

kompletni ukop - da iznosio je 100,00 kuna. Grobnu naknadu naša Općina Podravske Sesvete 

još nije počela primjenjivati.  U Općini Podravske Sesvete već skoro godinu dana imamo 2 

(dva) zaposlenika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, koji su 

isključivo radili na katastru groblja. Oni su to profesionalno odradili i sada imamo kompletnu 

situaciju oko stanja grobnih mjesta. 

Podaci o grobnim mjestima (vlasnik, održavatelj, rok uplate... i dr.) sve je informatički 

obrađeno. 

Kako je Općina već prije 4 /četiri/ godine uredila donji dio groblja (izrađena betonska okvirna 

grobna mjesta i grobnice), a još nismo donijeli odluku o visini tih grobnih mjesta (već imamo 

nekoliko i pokopanih osoba na tim mjestima)...., moramo donijeti Odluku o visini tih grobnih 

mjesta jer ima još zainteresiranih mještana za kupnju istih. 

Obavio sam razgovore sa svim susjednim općinama oko visini naknada za grobna mjesta, 

cijene troškova pokopa i ostalo (koja su daleko skuplja nego kod nas)...te je i pročitao sve 

cijene i naknade po pojedinim općinama. 

Temeljem toga, i temeljem utroška sredstava od strane Općine za izgrađene grobnice i 

betonske okvire predlaže slijedeći cijenik: 

1.Betonski okvir 2/1          - 2.000,00 kn + Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 

2.Grobnica                          - 8.000,00 kn + Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 
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3.Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 1/1 – 150,00 kn 

4. Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 2/1 – 300,00 kn 

5. Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje 3/1 – 450,00 kn 

6.Izdavanje suglasnosti za radove na grobnom mjestu – 50,00 kn 

7. Naknada izvođača radova za korištenje struje, vode, prilaznih puteva i deponija za 

odlaganje materijala, upatnicom na blagajni Općine: 

- za izgradnju okvira -100,00 kn + 

- za opločenje okvira – 50,00 kn, 

- za izgradnju imitacije grobnice -150,00kn, 

- za nadogradnju grobnog okvira – 50,00 kn, 

- za izgradnju grobnice – 200,00 kn. 

8.Grobna naknada – kvadratura grobnog mjesta x koeficijent 1 (primjer: 258x200=51,6000; 

51x1= 51,00 kn godišnje), 

9. Cijena troškova iskopa i ukopa (uključujući režijske troškove mrtvačnice, kolica) 500,00 kn 

+ u slučaju potrebe razbijanja betonske ploče ili uklanjanja betona okvira – 200,00 kn + 

- micanje i vračanje betonske ili kamene ploče na odgovornost Uprave groblja – 200,00 kn. 

 

        Općinski načelnik Ivan Derežić, predlaže da se možda olakša/snizi predložena cijena 

ukopa (previsoka 500,00 kn). Sve ove predložene cijene su niže od ostalih nam susjednih 

općina....ne znam do kada ćemo i moći koregirati cijene jer prema „Zakonu“ biti ćemo 

obavezni imati koncesionara za ukope, pa će to biti puno veća cijena nego ovo sada 

predložena. 

 

        Predsjednik Vijeća Branko Rođak, ističe da je predložena cijena troškova pokopa  u 

iznosu od 500,00 kuna previsoka (da moramo olakšati našim ljudima, a ne ih dodatno 

financijski opterećivati, jer smo mi upravo tu u Vijeću, da mislimo za cijelo selo i njene 

mještane), predlaže cijenu troškova  pokopa u iznosu od 200,00 kn „jer je i to povećanje  od 

100% u odnosu da dosadašnju cijenu“, a grobnu nalnadu predlaže da to bude 20,00 kn 

godišnje po grobnom mjestu, a ne obračunavati po kvadraturi grobnog mjesta. 

 

        Vijećnica Renata Štefec, također podržava prijedlog predsjednika Vijeća Branka Rođak 

u svezi cijene troškova pokopa u iznosu od 200,00 kn,  i grobnu naknadu 20,00 kn godišnje 

po grobnom mjestu. 

 

        Vijećnik Ivan Mikša, predlaže cijenu troškova pokopa u iznosu od 300,00 kn. 

 

        Vijećnik Đuro Kirin, mišljenja je, da ne možemo uvijek biti solidarni - iza svakog 

pokojnog ostaje imovina, a i svaki nasljednik ima obvezu sahraniti i snositi troškove pogreba 

svojeg člana obitelji. 

 

        Vijećnik Marko Derežić, pita koliki su troškovi pokopa u grobnicu? 

 

        Komunalni referent Mladen Tudić, dao je odgovor vijećniku Derežić, da su troškovi isti, 

jer su uvjeti daleko teži u grobnici - u odnosu pokopa u zemljani grob. 

     

         Prije glasanja predsjednik Vijeća je predložio pojedinačno izjašnjavanje vijećnika o 

predloženoj visini cijene troškova ukopa: (za iznos 200,00 kn) = 2 vijećnika /Branko Rođak i 

Renata Štefec/, a (za iznos 300,00 kn) = 6 vijećnika /Marko Derežić, Mladen Horvat, Đuro 

Kirin, Ivan Mikša, Ankica Paula Plečić i Radmila Švarba/, te je nakon provedenog 

izjašnjavanja dat kompletan prijedlog odluke na glasanje. 



12 

 

 

       

        Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova 

„ZA“ donesena Odluka o utvrđivanju naknada za usluge na groblju na području  Općine 

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

      

Točka 15. 

Donošenje Analize stanja Sustava civilne zaštite  

 na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini 

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

         Predsjednik Vijeća je nakon uvodne riječi zamolio pročelnika JUO Josipa Tončić za 

obrazloženje. 

 

         Pročelnik JUO Josip Tončić, ističe da je prije sjednice Vijeća svim vijećnicima 

dostavljena Analiza stanja sustava civilne zaštite,  koja je izrađena temeljem Zakona o 

sustavu civilne zaštite, u istoj kao što je vidljivo naveden je: Uvod, Stanje sustava civilne 

zaštite, Postrojbe i povjerenici civilne zaštite, Preventiva i planovi civilne zaštite, 

Vatrogastvo, Udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, Službe i pravne osobe koje 

se poslovima CZ bave u okviru redovne djelatnosti i Zaključak u kojem je obrazloženo stanje 

civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete.  

 

 

        Otvorena rasprava. 

 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Analiza stanja 

sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, koji je 

ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 16. 

Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj Sustava  

civilne zaštite na području Općine Podravske Sesvete 

za period od 2016. do 2019. godine 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika, pročelnik Josip Tončić navodi da je sve po zakonskim 

odredbama propisano u ovim Smjernicama koje su to mjere i aktivnosti u sustavu civilne 

zaštite: od operativnih snaga sustava civilne zaštite, vatrogastva, crvenog križa, udruga, 

postrojbi i povjerenika, koordinatora, pravnih osoba te procjena rizika i plana djelovanja 

civilne zaštite. 

 

 

       Otvorena je rasprava. 

 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesene Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podravske Sesvete u 

periodu od 2016. do 2019. godine, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 17. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

 na području Općine Podravske Sesvete  za razdoblje  

2009. do 2015. godine za 2015. godinu 

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu. 

 

         Pročelnik JUO Josip Tončić, obrazlaže ovo Izvješće koje se odnosi za razdoblje od četiri 

godine, u njemu je vrlo detaljno sve opisano:  od „Obveze Općine Podravske Sesvete, Plana 

gospodarenja otpadom, Pregledom postojećeg stanja na području Općine, realizacijom 

aktivnosti i provedenih mjera sukladno Planu gospodarenja otpadom u 2015. godini... i dr.“ 

I, Zaključno tijekom 2015. godine stanje zbrinjavanja otpadom je bilo zadovoljavajuće, nisu 

bila primjećena divlja odlagališta na kojima bi nekontrolirano završavao komunalni otpad.  

         Angažmanom zaposlenika Vlastitog komunalnog pogona sav otpad zbrinut je na 

odlagalištu „Šarje“. 

          Realizirana je kupnja kanti i koševa uz sufinanciranje Fonda za zaštitu i okoliš,  te je 

projekt  tijekom 2015. godine završen, a realizacija odvoza komunalnog otpada realizirana je 

početkom ove godine. 

 

            Otvorena rasprava. 

 

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  usvojeno Izvješće o provedbi 

Plana gospodarenja otpadom na području Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2009. do 

2015. godine za 2015. godine, koje je ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 18. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 

policije Koprivnica za siječanj i veljaču 2016. godine 

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

 

     Navedena izvješća su bila dostavljena 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 8 glasova „ZA“ prihvaćena 

 

 

Točka 19. 

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

i druge prekršajne problematike na području  

Policijske postaje Đurđevac za siječanj 2016. 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 8 glasova „ZA“ prihvaćena. 
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Točka 20. 

R a z l i č i t o 

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

 

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

 

        Pročelnik Josip Tončić, nazočne je upoznao da je i o.g. u tijeku provedba Programa 

radom za zajednicu i sebe u Općini Podravske Sesvete u 2016 godini, tzv „Javni radovi“. 

        Program je na vrijeme dostavljen Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje te su shodno tome 

raspisali natječaj. Zaprimljeno je ukupno 30 zamolbi, a prema Programu potrebno nam je 12 

radnika. 

Cilj projekta je: zapošljavanje dijela populacije mlađih nezaposlenih osoba, žena, socijalno 

ugroženih osoba, osoba starijih od 50  i hrvatskih branitelja, želi se potaknuti socijalna 

uključenost i ublažiti socijalne posljedice nezaposlenih kroz suradnju s Vlastitim pogonom za 

obavljanje komunalne djelatnosti Općine Podravske Sesvete. 

Ciljane skupine su:  nezaposlene osobe bez završene srednje škole (prijavljene u evidenciju 

nezaposlenih najmanje 12 mjeseci), zatim nezaposlene osobe sa završenom srednjom školom 

i nezaposlene osobe starije od 50 godina (prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 

mjeseca), nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju (prijavljene u 

evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseca), mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, 

zanimanje i kvalifikaciju (prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca). 

         U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  realizirati će se navedeni program i 

zaposliti osobe koje ispunjavaju uvjete za 100% subvenciju koju osigurava HZZ, a za 12 

osoba sa troškom minimalne bruto plaće u iznosu 3.656,64 kn, što ukupno iznosi 46.879,68 

kn, a ostala potrebna sredstva (npr. za alat i ostali potrošni materijal) osigurava Općina 

Podravske Sesvete. 

  

Javni rad će se odvijati pod nadzorom i uputama voditelja Vlastitog pogona za obavljanje 

komunalnih djelatnosti i djelatnika zaposlenih u Općini Podravske Sesvete. 

Po našem Planu sa navedenim „Javnim radovima“ počelo bi se početkom mjeseca svibnja i 

trajalo bi ukupno 6 /šest/ mjeseci.     

 

 

 

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

u 21,35 sati. 

 

 

 

 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 

 

           Branka Milinović                                                                          Branko Rođak 


