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Z A P I S N I K  

sa 23. sjednice Općinskog vijeća 

Općine Podravske Sesvete, održane dana 09. prosinca 2016.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 

vijećnica za sastanke 

 
 

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

prosinca 2016. godine. 

         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,20 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                                                          2. Renata Štefec (opravdano)                                                         

3. Đuro Kirin                                                                 3. Miroslav Tudić                                                                                              

4. Ivan Mikša                                                                

5. Ankica Paula Plečić                                                    

6. Branko Rođak 

7. Radmila Švarba 

 

 

b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 

2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 

3. Josip Tončić, pročelnik JUO 

4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent 

5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar 

 

 

 

         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 7 /sedam/ članova od 

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

          

 

         Prihvaćanje Zapisnika sa 22. 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 7 glasova 

„ZA“ Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 
 

 

 

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

zaključio je Aktualni sat u 18,30 sati. 

 

         Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda, i to tako da se dodaju 

iza Točke 8., slijedeće točke: Točka 9. koja glasi:“Donošenje Odluke o kratkoročnom 

zaduženju  Općine Podravske Sesvete“, Točka 10. „“Donošenje Zaključka o utvrđivanju 

usklađenosti Plana zaštite od požara Općine Podravske Sesvete“ i Točka 11. „Donošenje 

Zaključka o utvrđivanju usklađenosti Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine 

Podravske Sesvete“,  a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 

         

          Nakon provedenog glasovanja Dnevni red sa nadopunom je jednoglasno sa 7 glasova 

„ZA“ prihvaćen, i glasi: 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Donošenje Odluke o donošenju Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje 2015.-2020. godine. 

2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt 

Rekonstrukcija i uređenje dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama. 

3. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području Općine Podravske 

Sesvete. 

4. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine 

Podravske Sesvete. 

5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju područja s 

prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima na području Općine Podravske 

Sesvete. 

6. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje izabranom 

članu Općinskog vijeća Općine Podravske izabranog s liste grupe birača iz 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu. 

7. Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole 

u 2016. godini, s područja Općine Podravske Sesvete. 

8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za 

razdoblje od 01. rujna do 30. rujna 2016. godine, za razdoblje od 01. listopada do 

31. listopada 2016. godine i za razdoblje od 01. studenoga do 30. studenoga 2016. 

godine. 

9. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Podravske Sesvete. 

10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju usklađenosti Plana zaštite od požara Općine 

Podravske Sesvete. 

11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju usklađenosti Plana zaštite i spašavanja i Plana 

civilne zaštite Općine Podravske Sesvete. 
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12. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za srpanj, 

kolovoz i rujan 2016. godine. 

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

Koprivnica za rujan, listopad i studeni 2016. godine. 

14. R a z l i č i t o. 

 

 

Točka 1. 

Donošenje Odluke o donošenju Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete 

 za razdoblje 2015.-2020. godine 

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

        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, detaljno obrazloženje oko 

donošenja navedenog planskog dokumenta objasnio je pročelnik JUO Josip Tončić, naglasivši 

tijek donošenja Razvojne strategije...., koji traje već godinu dana. Jednostavno ga je ne 

moguće ranije donijeti jer moraju proći sve zakonske procedure (od donošenja Odluke 

Općinskog vijeća da se ide u izradu Razvojne strategije Općine, odabir konzultanta-sklapanje 

Ugovora o izradi, Odluka općinskog načelnika o započinjanju postupka ocjene o potrebi 

strateške procjene ma okoliš Strategije razvoja, javna rasprava o Nacrtu razvojne strategije, 

ishođenje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene-odnosno postupka procjene o potrebi 

strateške procjene utjecaja na okoliš od pravnih osoba (ukupno 21.) i dr.). Ovih dana 

prikupljena mišljenja od traženih pravnih osoba....,  a nakon javnog uvida nije bilo nikakvih 

prijedloga, komentara niti primjedaba na predloženi Nacrt Razvojne strategije.  

U materijalima ste primili CD sa Razvojnom strategijom Općine Podravske Sesvete za 

razdoblje 2015.-2020.g. i Prijedlog odluke o donošenju Razvojne strategije. 

 

         Otvorena je rasprava. 

 

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

nakon glasovanja konstatira da je  jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o 

donošenju Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015. – 2020. godine, 

koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 2. 

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  

Rekonstrukcija i uređenje dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama 

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

         Općinski načelnik Ivan Derežić i pročelnik JUO Josip Tončić, upoznali su nazočne sa 

potrebom donošenja ove odluke: Uskoro će ići natječaj iz MJERE:7 „Temeljnje usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje od 2014.-2020.g., tako da nam je ova Odluka vrlo bitna uz natječajnu 

dokumentaciju kako bi mogli kandidirati ovaj projekt „Rekonstrukcija i uređenje dijela ulice 

Ivana Mažuranića u Podravkim Sesvetama“, za koju već imamo pripremljenu svu tehničku 

dokumentaciju..., a ovom odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području 

Općine Podravske Sesvete. 

To su takve procedure jer se godišnje može provesti samo jedan projekt takve vrste. 
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         Otvorena je rasprava. 

 

 

         Vijećnik Đuro Kirin, predlaže da se u toj rekonstrukciji ima u vidu i izgradnja već davno 

spomenutih - stepenica ulaza u dvorišni dio crkve...(kada se već bude uređivao taj dio 

spomenute ulice oko crkve...). 

 

         Nakon završene rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 

Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o davanju 

suglasnosti za provedbu  ulaganja u projekt Rekonstrukcija i uređenje dijela ulice Ivana 

Mažuranića u Podravskim Sesvetama, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 

Zapisnika. 

 

Točka 3. 

Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu na području  

Općine Podravske Sesvete 
************************************************************* 

       Nakon uvodne riječi predsjednik Vijeća zamolio je pročelnika JUO Josipa Tončić, radi 

obrazloženja potrebe donošenja navedene odluke. 

  

       Josip Tončić, pročelnik JUO, upoznao je nazočne sa potrebom donošenja ove Odluke, a 

to se odnosi na Izmjene i dopune Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o gradnji  

gdje su promjenjeni različiti pojmovi vezani za vođenje postupaka donošenja rješenja  kao i 

različiti dokumenti koji služe kao pravni odnos za utvrđivanje obveze plaćanja ili pak 

oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa. 

Predloženim tekstom Odluke precizira se postupanje nadležnih tijela u vođenju postupaka 

utvrđivanja obveze plaćanja ili pak oslobođenja od obveze naplate komunalnog doprinosa kao 

i usklađenje s važećim zakonskim propisima. 

 

 

         Otvorena rasprava. 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o komunalnom 

doprinosu na području Općine Podravske Sesvete,  koja je ujedno i sastavni dio izvornika 

ovog Zapisnika. 

 

Točka 4. 

Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene 

Općine Podravske Sesvete 

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

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, nazočne je sa donošenjem ove odluke 

upoznao pročelnik JUO Josip Tončić, istaknuvši da je Općinsko vijeće Općine Podravske 

Sesvete na 10. sjednici održanoj 16.12.2010.g. donijelo Odluku o osnivanju i ustroju 

postrojbe civilne zaštite, ali Zakonom o sustavu civilne zaštite donesenom tijekom 2015.g. 

prestao je važiti Zakon o zaštiti i spašavanju, te su novim Zakonom propisane i neke novine 

koje obvezuju JLS, kao između ostalog: donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite i 

osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelima solidarnosti. 
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          Otvorena rasprava. 

 

 

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o osnivanju 

postrojbe civilne zatite opće namjene Općine Podravske Sesvete,  koja je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 5. 

Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju područja s prirodnim  

i ostalim posebnim ograničenjima na području Općine Podravske Sesvete 

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

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, dao je riječ pročelniku JUO Josipu Tončić radi 

obrazloženja. 

        Josip Tončić, pročelnik JUO, na samom početku obrazloženja rekao je da je na prošloj 

22. sjednici Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete formalno donijeta odluka koju nismo 

ni napisali, ali na prijedlog zamjenika općinskog načelnika Stjepana Vlašić u suradnji s 

predsjednikom Općinskog vijeća Odluka je donesena s ciljem omogućavanja ostvarenja viših 

iznosa potpora poljoprivrednim proizvođačima u predstojećoj godini. 

Ja sam odmah nakon sjednice stupio u kontakt s Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za 

ruralni razvoj, gdje mi je dotična gospođa rekla da je Studiju vrijednosti zemljišta izradio 

Poljoprivredni fakultet u Zagrebu, gdje je utvrđeno da poljoprivredno zemljište na području 

Općine Podravske Sesvete ocjenjeno prema svim pokazateljima kao profitabilno zemljište čija 

vrijednost po hektaru obradivog zemljišta iznosi 11.159,00 kuna. Vrijednost obradivog 

poljoprivrednog zemljišta do koje se može ostvariti viši poticaj zbog smanjene kvalitete 

obradivog zemljišta iznosi 10.653,34 kune. Budući da iz iznijetog proizlazi da je vrijednost 

obradivog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podravske Sesvete viša od 

vrijednosti za ostvarivanje iznosa povišene potpore, potrebno je donijeti Odluku o 

određivanju područja s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima na području Općine 

Podravske Sesvete staviti izvan snage, jer za njezinu realizaciju ne postoje valjane pravne 

pretpostavke.  

 

         Otvorena je rasprava. 

 

        Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika, ogorčen na ne realizaciju ostvarivanja 

viših iznosa potpora u poljoprivredi, te je vrlo opširno nazočnima obrazložio kako je obavio 

razgovore sa dotičnim stručnjacima oko izrade Studije vrijednosti poljoprivrednih zemljišta, 

gdje smo mi kao Općina Podravske Sesvete i još nama ostale susjedne Općine u prvu Studiju 

ušli kao neprofitabila poljoprivredna zemljišta, a u drugu izrađenu Studiju od strane 

Agronomskog fakulteta u Zagrebu – nismo, a ostale nam susjedne općine su ušle i oni sada 

imaju uvjete za ostvarivanje viših iznosa potpora u poljoprivredi. 

Nisam, da se ova odluka stavlja van snage već predlažem da poduzmemo sve mjere kako bi se 

ostvarili uvjeti i za naša poljoprivredna zemljišta na području Općine Podravske Sesvete (jer 

smatram da za to imamo uvjeta). 

Ja sam si dao veliki trud, pročitao sam Studiju vrijednosti zemljišta jer je ona dostupna na 

internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, i ona se može mijenjati ako su stećeni 

uvjeti (bili pozitivni ili negativni...netko može biti brisan, a netko naknadno uveden), ovisi o 

ispunjenim uvjetima. 
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          Općinski načelnik Ivan Derežić, sugerira da se takva odluka „možda mora donijeti“ u 

drugom formiranom nazivu, te predlaže da zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić i 

predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, stupe u kontakt sa Ministarstvom poljoprivrede 

i pokušaju uz obostrani dogovor vidjeti što je sve potrebno da se ostvare rečeni uvjeti, a 

Općina će sve poduzeti da se to i ostvari. 

 

        Nazočni prihvaćaju Prijedlog općinskog načelnika da navedeni stupe u kontakt sa 

Ministarstvom poljoprivrede, kako bi pokušali ostvariti uvjete za omogućavanje ostvarenja 

viših iznosa potpora poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Podravske Sesvete. 

 

        Nakon kračih diskusija svih vijećnika donesena je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o određivanju područja s prirodnim i ostalim 

posebnim ograničenjima na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni 

dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

               

Točka 6. 

Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje  

izabranom članu Općinskog vijeća Općine Podravske izabranog s liste grupe birača  

iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu 

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

        Predsjednik Vijeća Branko Rođak u uvodnoj riječi napominje da su vijećnici u 

materijalima primili Prijedlog odluke te otvara raspravu. 

 

       

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

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o obustavi 

isplate sredstava za redovito financiranje izabranom članu Općinskog vijeća Općine 

Podravske Sesvete izabranog s liste  grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvet za 

2016. godinu,  koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana  

Svetog Nikole u 2016. godini, s područja Općine Podravske Sesvete 

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

       Nakon predsjednikove uvodne riječi kratko obrazloženje oko donošenja navedene Odluke 

podnio je općinski načelnik, istaknuvši da se odluka donosi na temelju Odluke o socijalnoj skrbi 

na području Općine Podravske Sesvete....i ujedno nazočne upoznaje da su poklon paketi 

podijeljeni djeci s navršenih 1. godinu dana života do završno IV. razred osnovne škole u 

vrijednosti 40,00 kuna po paketu, na sami blagdan Svetog Nikole uz prigodni program školske 

djece. 

         

 

        Otvorena rasprava. 
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         S obzirom da nije bilo rasparave predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 

glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o dodjeli poklon 

paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikoleu 2016 godin s područja Općine Podravske 

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

 

 

Točka 8. 

Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava 

Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za razdoblje 

od 01. rujna do 30. rujna 2016. godine, za razdoblje od 01. listopada do 31. listopada 

2016. godine i za razdoblje od 01. studenoga do 30. studenoga 2016. godine 

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

        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 7 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 

usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava Proračunske zalihe Proračuna 

Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu za razdoblje od 01. rujna 30. rujna 2016. godine, 

za razdoblje od 01. listopada  do 31.listopada 2016. godine i za razdoblje od 01studenoga  

do 30.studenoga 2016. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 9. 

Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduženju 

Općine Podravske Sesvete 

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

       Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznaje nazočne o potrebi zaduženja Općine Podravske 

Sesvete, a iz razloga što je i ove godine došlo do jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva 

rente/novčanih sredstava i dospijeća obaveza. Prihodi od rente i u ovoj godini  su 

prepolovljeni, a obaveze prema dobavljačima su vrlo velike (prijevozi srednjoškolaca, isplata 

studenskih kredita, isplata porodiljnih naknada, obveze prema Komunalijama-održavanje 

pročistača, obveze prema „Ceste“ d.o.o, i ostali razni dobavljači, režije  i dr.). Cilj nam je 

podmiriti sve te dospjele obveze, a da bi to mogli prebroditi potrebno nam je kratkoročno 

kreditno zaduženje u iznosu od 1.000.000,00 kuna. 

Pismeno smo zatražili ponudu od Zagrebačke banke, Poslovnica Đurđevac:    

Ponuda od Zagrebačke banke, je slijedeća: Iznos kredita 1.000.000,00 kuna, kamatna stopa 

3,95% godišnje, naknada za obradu zahtjeva 0,50% jednokratno na iznos odobrenog kredita, 

način i rok korištenja-sukcesivno, izravnim prijenosom sredstava kredita na račun korisnika 

kredita, prema pisanom zahtjevu korisnika kredita, najkasnije do 30.12.2015.g., način i rok 

vraćanja kredit se otplaćuje u 11 jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju posljednji dan u 

mjesecu, u periodu od 31.01.2017. do 30.11.2017. 

 

         Općinski vijećnici svjesni novo nastale situacije u kojoj se nalazi Općina Podravske 

Sesvete, te s toga nije bilo nekih posebnih prijedloga niti rasprava. 
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         Nakon toga predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je 

jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine 

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

 

 

 

Točka 10. 

Donošenje Zaključka o utvrđivanju usklađensti Plana zaštite od požara 

Općine Podravske Sesvete 

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

     Ovu točku oko donošenja Zaključka obrazložio je pročelnik JUO Josip Tončić, rekavši da 

su JLS po Zakonu dužne uskladiti svoje dokumente s novonastalim uvjetima najmanje 

jednom godišnje. 

 

    Otvorena rasprava. 

 

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesen Zaključak o utvrđivanju 

usklađenosti Plana zaštite od požara Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio 

izvornika ovog Zapisnika. 

 

Točka 11. 

Donošenje Zaključka o utvrđivanju usklađenosti Plana zaštite i spašavanja 

i Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete 

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

      Ovu točku također je objasnio pročelnik JUO Josip Tončić, naglasivši kao i kod prethodne 

da JLS moraju uskladiti svoje dokumente s novonastalim uvjetima koji se odnose na Plan 

zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite. 

 

       Otvorena rasprava. 

 

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

predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesen Zaključak o utvrđivanju 

usklađenosti Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete, 

koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 

 

Točka 12. 

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

druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 

 za srpanj, kolovoz i rujan 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 7 glasova „ZA“ prihvaćeno. 
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Točka 13. 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za rujan, listopad i studeni 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 7 glasova „ZA“ prihvaćeno. 

 

 

Točka 14. 

Različito 

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

 

        Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznaje prisutne da je u Jednistveni upravni odjel Općine,  

dana 07.10.2016.g. zaprimljen Zahtjev za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa u 

iznosu od 16.759.20 kuna, OPG Josip Rep, iz Podravskih Sesveta, E. Tomića 5.  

Dana 27. rujna 2016. godine OPG-u Josip Rep donijeto je rješenje o određivanju obveze 

plaćanja komunalnog doprinosa za građenje građevine gospodarske namjene spremište i 

sušara za poljoprivredne proizvode i kontejner-ured mjeriteljska kućica i sanitarni čvor u Ulici 

Dravska u iznosu od 16.759,20 kuna s izvršenjem jednokratne uplate na račun Općine 

Podravske Sesvete. 

 

         Otvorena rasprava. 

 

        Nakon kraćih diskusija svih vijećnika provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 

predsjednik konstatira da se jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ odbija Zahtjev OPG-a Josip Rep, 

iz Podravskih Sesveta, E. Tomića 5. 

 

        Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, u ime Povjerenstva za elementarne 

nepogodne upoznaje nazočne o provedenoj procjeni elementarne štete prouzrokovane od 

mraza u rano proljeće u mjesecu travnju o.g.  

Nakon proglašenja elementarne nepogodne, Povjerenstvo je zaprimilo 46 prijava (i to najviše 

su stradala stabla voćki i šuma- a najviše preko rijeke Drave u Rusinovcu). Nakon toga 

povjerenstvo je izašlo na lice mjesta, ustanovljena je velika šteta/i procijenjeni obračun štete 

je putem aplikacije internetski dostavljen u Agenciju za pojoprivredu...No, šteta financijski 

nije realizirana.       

         

 

           S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave predsjednik Općinskog vijeća zatvara 

sjednicu u 19,50 sati. 

 

 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 

 

           Branka Milinović                                                                         Branko Rođak 


