ZAPISNIK
sa 24. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 22. prosinca 2016.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/16-01/06, Urbroj: 2137/24-16-1, od 16.
prosinca 2016. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 17,10 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Mladen Horvat
3. Đuro Kirin
4. Ivan Mikša
5. Vadimir Pintarić
6. Ankica Paula Plečić
7. Branko Rođak
8. Renata Štefec
9. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Miroslav Tudić

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Josip Tončić, pročelnik JUO
3. Jasminka Miloš, računovodstveni referent
4. 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 23. 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 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.

AKTUALNI SAT
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, a niti bilo kakvih pitanja predsjednik Vijeća
zaključio je Aktualni sat u 17,20 sati.
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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
9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:

DNEVNI RED:
1. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba na
području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, i to:
-u osnovnom školstvu,
-u području predškolskog odgoja,
-u kulturi,
-u socijalnoj skrbi i
-u sportu.
2. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016.
godini.
3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog
doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini.
4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete
za 2016. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Podravske
Sesvete u 2017. godini, i to:
-u osnovnom školstvu,
-u kulturi,
-u socijalnoj skrbi,
-u predškolskom odgoju i
-u sportu.
6. Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini.
7. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini.
8. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, sa
projekcijom za 2018. i 2019. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2017. godinu.
10. Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine
Podravske Sesvete u 2017. godini.
11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine
Podravske Sesvete u 2017. godini.
12. Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine
Podravske Sesvete u 2017. godini.
13. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području Općine
Podravske Sesvete u 2017. godini.
14. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete.
15. R a z l i č i t o.
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Točka 1.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba
na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, i to:
*******************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, dao je riječ općinskom
načelniku i računovodstvenoj referentici za dodatno obrazloženje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, naglasio je da su ukupni prihodi znatno manji od
planiranih i svaki program javnih potreba je drastično smanjen u odnosu na planirano, te je
ovo klasični način razmatranja i donošenja Programa o izmjenama programa javnih potreba
prije donošenja „Rebalansa“...., materijale ste primili u sazivu, te predlaže da se postave
pitanja radi eventualnog obrazloženja.
Računovodstveni referent Jasminka Miloš, osvrnula se kompletno na sve Izmjene
programa javnih potreba koji su usklađeni sa Izmjenom i dopunom Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2016.g., te moli nazočne da se jave u svezi bilo kakvih nejasnoća;
- Program u osnovnom školstvu:
U ovom programu vrlo je vidljivo već po samoj specifikaciji za što su sve sredstva
raspoređena. Gledajući kompletni program ukupna planirana sredstva bila su planirana u
iznosu od 160.000,00 kn, sada su po izmjenama programa smanjena za 122.000,00 kn, pa se
brojka 160.000,00 kn, zamjenjuje brojkom 38.000,00 kn, jer se zbog nastale financijske
situacije neke odluke nisu donosile, kao što su: (kupnja školskih udžbenika, prijevozi djece iz
Draganaca, prijevozi za školske izlete itd.).
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske
Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
-Program u području predškolskog odgoja:
U ovom programu došlo je do smanjenja u odnosu na planirana sredstva kako je
navedeno u priloženom materijalu dotičnog Programa, da se brojka 70.000,00 kn zamjenjuje
brojkom 30.000,00 kn, a specifikacija namjene je navedena u dostavljenom vam materijalu.

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine
Podravske Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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- Program u kulturi:
U obrazloženju je računovodstvena referentica Jasminka Miloš, nazočne upoznala sa
izmjenom navedenog programa da se ukupna planirana sredstva od 240.000,00 kuna
zamjenjuju iznosom od 115.000,00 kuna, a specifiakcija korisnika je navedena u priloženom
vam dostavljenom materijalu.

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 PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u
2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

- Plan u socijalnoj skrbi:
U ovom programu smanjenje se odnosi na sve stavke iz planiranog programa, tako da se
planirani iznos od 500.000,00 kn, zamjenjuje brojkom 259.000,00 kn.

Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske
Sesvete u 2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Program za sport:

Po ovom programu planirani iznos od 228.000,00 kn zamjenjuje se iznosom od
102.000,00 kn.

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 PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u
2016. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 2.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podravske Sesvete u 2016. godini
*******************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, objašnjenje po navedenom Programu iznijeli
su općinski načelnik Ivan Derežić i Jasminka Miloš, računovodstveni referent, koji su
nazočnima dali kratko obrazloženje, napomenuvši da su to također izmjene koje se vežu na
„Rebalans“, odnosno usklađenje stavki Plana/Potrošnje, a odnose se također na smanjenje i
skinute su stavke „Vatrogasni dom“, (za koja su sredstva bila planirana u ukupnom iznosu od
1.000,000,00 kn), tu je još i „Otkup zemljišta za poslovnu zonu“ u iznosu od 200.000,00 kn
(nije se kupilo niti jedno zemljište) i dr. Znači ukupni planirani iznos od 1.735.000,00 kn,
zamjenjuje se brojkom 325.000,00 kn.
Općinski načelnik upoznao je nazočne da je tu ostavljena stavka „Rekonstrukcija dijela ulice
Ivana Mažuranića oko crkve“ u iznosu od 300.000,00 kn, iz razloga radi natječaja Mjere 7.
„Temeljne usluge u obnova sela u ruralnim područjima“...to neće biti relaizirano o.g., sutra
je zadnji dan prijave na navedeni natječaj....mi smo danas dostavili svu natječajnu
dokumentaciju (ali moramo imati planirana sredstva i za o.g. i za iduću, ta sredstva planirali
smo i u Proračunu za 2017.g.), sve su to formalnosti koje moramo ispunjavati kako bi se
mogli kandidirati. Kakav će rezultat biti to je teško predvidjeti, puno je dostavljene natječajne
dokumentacije (i gledati će se svi detalji).

Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“donesen PROGRAM o
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava
šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini
*****************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik je istaknuo da
ima mao i pozitive/ovaj program se povećava sa 50.000,00 kn na 100.000,00 kn.

Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9
glasova „ZA“ donesen Program o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa
na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
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Točka 4.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu
************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kod same uvodne riječi napomenuo je da smo već
kroz Programe izmjena veći dio glavnih stavki „prošli“ i kroz „Rebalans“, zamolio je
općinskog načelnika za eventualno obrazloženje.
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, nazočnima je podjelila Tablicu pregleda
prihoda i rashoda prema izvještaju FINE-Sektora usluga za državu, iz koje su vrlo vidljivi:
vrsta prihoda, bruto iznos te raspodjela prema državi-županiji-općini.
Izradila sam priloženu vam tablicu po godinama i u postocima.
Općinski načelnik Ivan Derežić, kratko se osvrnuo na prihodovnu stranu iz koje je vrlo
vidljivo da je smanjenje drastično a najviše je utjecala smanjena renta i sredstva koja smo
planirali iz EU fondova za izgradnju dječjeg vrtića....
Mi na ta sredstva od rente ne možemo utjecati...niti imamo koga pitati, jedino što možemo
utjecati to su sredstva od Komunalnog doprinosa, Komunalne naknade, Poreza na tvrtku,
Prihoda groblja, Prihoda iznajmljivanja društvenih objekata...., a sve ostalo ovisi o državi.

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da su sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesene
IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. godinu, koje
su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području
Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, i to:
*********************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća nakon uvodne riječi, dao je riječ općinskom načelniku i
računovodstvenoj referentici za dodatno obrazloženje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, naglasio je da smo svijesni ove situacije, realno smo
planirali/sredstva su predviđena u svakom programu znatno manje, ako se financijska
situacija popravi realizacija će biti pozitivnija.
Računovodstvena referentica Jasminka Miloš, osvrnula se kompletno na sve Programe
javnih potreba u kojima je detaljno navedena specifikacija raspodjele planiranih sredstava, te
moli nazočne da se jave za eventualno obrazloženje.
-Program u osnovnom školstvu:
Općinski načelnik Ivan Derežić, svjestan ove financijske situacije ističe da smo malo
planirali, ali ako se situacija popravi možda će realizacija biti pozitivnija.
U Programu je vidljivo na što je predviđena raspodjela sredstava u ukupnom planiranom
iznosu od 50.000,00 kn.
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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 Program javnih
potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini , koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
-Program u kulturi;
Kod ovog programa vidljivo je za što su planirana sredstva u ukupnom iznosu od
140.000,00 kuna (djelovanje udruga prema odobrenim programima i projektima u iznosu od
30.000,00 kn/gdje će se morati primjenjivati Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja udruga...iznos je iskazan u ukupnom iznosu, a raspodjela
se bude vršila temeljem provedenog natječaja itd), općinske manifestacije u ukupnom iznosu
od 90.000,00 kn, i 10.000,00 kn planiranih za održavanje i obnovu sakralnih objekata.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen Program javnih
potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

-Program u socijalnoj skrbi:
Općinski načelnik i računovodstvena referentica, i kod ovog programa dali su kratko
obrazloženje, da se iz materijala vidi na što su predviđena planska financijska sredstva u
ukupnom iznosu od 240.000,00 kn, koja su na žalost u odnosu na prijašnje godine drastično
smanjena.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen Program javnih
potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini , koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
-Predškolski odgoj:
Iz priloženog materijala vidljivo je kolika su sredstva planirana u navedenom programu,
a to je iznos od 35.000,00 kn namjenjen kako je vidljivo po specifikaciji.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, Program javnih potreba u
socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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-Sport:
Po ovom programu planirana su sredstva za sufinanciranje klubova i udruga koja će se
dodjeljivati za odobrene programe ili projekte koji su od interesa za Općinu Podravske
Sesvete, a u točki III. Programa su navedeni klubovi i udruge koji djeluju na području naše
Općine.
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 Program javnih
potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017.g.
*****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.
Općinski načelnik Ivan Derežić, napominje da je od većih stavki Rekonstrukcija javne
zgrade – Vatrogasni dom, i kao što sam već spomenuo i u Rebalansu opet planirana sredstva
u iznos od 350.000,00 kn „Rekonstrukcija i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića oko
crkve“. Sredstva moramo planirati kako bi mogli ići na natječaje u eventualnim fondovima.
Kad imamo planirana sredstva tada možemo početi raditi....iz toga razloga su planirana veća
financijska sredstva.
Vijećnica Renata Štefec, pita što se to točno odnosi na rekonstrukciju Vatrogasnog
doma?
Odgovor je dao općinski načelnik: prvenstveno izolacija objekta jer je velika potrošnja
plina u zimskim mjesecima (krovište, zamjena ulaznih vrata i ostala stolarija, podizanje
visine objekta – kako bi mogla ući cisterna itd.).
Također vijećnica Renata Štefec pita tko je radio projekte za navedenu građevinu?
Općinski načelnik je odgovorio da je radila tvrtka „Croming“ iz Pitomače, te da je to
projektantski troškovnik oko predviđenih 900.000,00 kn. Mi uvijek planiramo više jer je teško
znati točnu vrijednost.
Istaknuo primjer projektantske vrijednosti za Dječji vrtić 6,5 miliona kuna, a kao da
predviđaju stvarnu vrijednost radova oko 5 miliona kuna/znači teško procjeniti.
Na prvom mjestu nam je realizacija projekta: Dječji vrtić, a druga je: Vatrogasni dom.
Vijećnica Renata Štefec, također pita na što se sve odnosi rekonstrukcija i uređenje
spomenutog diječa Ulice Ivana Mažuranića.
17,50 sati vijećnik Marko Derežić opravdano odlazi sa sjednice Vijeća.
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Općinski načelnik Ivan Derežić, donio je Glavni projekt za rekonstrukciju navedene
Ulice, kako bi vijećnici točno bili upoznati na što se odnosi rekonstrukcija (to će biti
jednosmjerna ulica sa parkirnim mjestima i rasvjetnim tijelima....).
Nakon završene rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u
2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 7.
Razmatranje i donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini
*****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.
Vijećnik Vladimir Pintarić, pita u svezi „Javne rasvjete“, da li se to odnosi i na
potrošnju?
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica odgovorila je da je to i održavanje i
potrošnja javne rasvjete na području Općine., te zamjena rasvjetnih tijela prema potrebi.
Općinski načelnik, upoznao je nazočne sa cijelom problematikom oko javne rasvejete.
Izradili smo energetski elaborat kojeg nam je sa 50% sufinancirala Županija (7.500,00 kn),
preporučuju led rasvjetu (da je skupa, ali da se vrlo brzo opravdaju utrošena sredstva....itd.).
Kao što znate i mi smo kao i susjedne općine prišli redukciji vanjske rasvjete, sada se
„elektronika“ stabilizirala (bila je osjetljiva na vlagu i vremenske uvjete), s tom redukcijom
smanjila se potrošnja električne energije....
Kroz naredno vrijeme ćemo zamjenjivati električnu opremu (led sijalice) po etapama.
Vijećnik Vladimir Pintarić, je mišljenja da preko ljeta niti ne bude uključena javna
rasvjeta...
Nakon završene rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 8.
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017.g.
sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
******************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi napomenuo je nazočnima da su
prijedlog Proračuna dobili u materijalima sa sazivom, pa se nada da su isti dobro proučili/i
očekuje raspravu po istom .
Pročelnik JUO Josip Tončić, traži jednu izmjenu u Proračunu (dodavanje stavke: za
financiranje troškova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za
koji nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne
patologije ili sudske medicine...), to je po novom Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti gdje su
JLS dužne osigurati financijska sredstva za takve slučajeve, a na slijedećoj sjednici Općinskog
vijeća donijeti ćemo i Odluku o određivanju poslova prijevoza takvog pokojnika.
18,10 sati vijećnik Marko Derežić vrati se na sjednicu Općinskog vijeća.
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, predlaže da se na str. 15. Proračuna u
stavki „Ostale komunalne usluge“ osigura iznos za tu vrstu eventualnog slučaja.
Nazočni suglasni s takvom izmjenom i predložen je iznos od 20.000,00 kn.
Općinski načelnik Ivan Derežić, na samom početku izlaganja da se koregira predviđeni
iznos za NK „DRAVU“ na iznos od 80.000,00 kuna.
Ovaj proračun nije politički već je matematički planiran na način kao i svake godine - svjesni
situacije u kojoj se nalazimo.
Ove godine udrugama se dalo malo/koliko se moglo, svi su to normalno prihvatili, a sredstva
su im dodjeljena po procjeni i mogućnostima.
Više nećemo moći ovako – na godinu obavezno preko natječaja poštujući zakon i ostale
propise.
Prijedlog proračuna vam je dostavljen, iznosi-cifre su tu, veći dio sredstava planiran je za
projkte kako bi mogli sudjelovati na natječajima iz EU fondova i slično.
Otvorena je rasprava.
Vijećnik Vladimir Pintarić, prvo se osvrnuo na 3% subvencije kamate na poduzetničke
kredite?
Zatim na poljoprivredu – da se bar u iznosu 20.000,00 kn planiraju sredstva za veterinarske
usluge osjemenjivanja.
Općinski načelnik Ivan Derežić, dao je odgovor vijećniku da se 3% subvencije odnosi
na još dio isplate prema onoj staroj odluci, a što se tiče veterinarskih usluga....na žalost to je
„boljka za poljoprivredu“. Na žalost ne možemo udovoljiti željama jer je situacija takva kakva
je, poljoprivreda je specifična, odmah se mora provesti procedura.... i odobrenja od
Ministarstva pojoprivrede i dr.
Mi nemamo ništa protiv, ali financijski sada nije nikako moguće. Ako se prihodi povećaju
tokom godine tada uvijek možemo realizirati potrebe i želje.
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Pročelnik JUO Josip Tončić, više nema dupliranja poticaja (država odmah za taj dio
smanjuje od državnih poticaja...), predlaže da osnuju poljoprivrednu udrugu kako bi mogli
osigurati sredstva na razini županije, jer da oni često imaju raspisane natječaje za
poljoprivredu ali preko udruga....i sl.
Vijećnik Đuro Kirin, iznio je primjer iz Slavonije „nema nikakvog efekta“...
Predsjednik nakon završene rasprave sa predloženim prijedlogom na Proračun da se NK
„DRAVA“ planiraju sredstva u iznosu od 80.000.00 kuna i 20.000,00 kuna za „Ostale
komunalne usluge“, Proračun daje na glasovanje.
Nakon provedenog glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2
glasa „SUZDRŽANA“ donesen PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2017.
godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu
*************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi zamolio je računovodstvenu
referenticu za obrazloženje.
Računovodstvena referentica Jasminka Miloš, napominje da je to dokument koji ide uz
Proračun…u članku 4. predviđena su sredstva „Proračunske zalihe“u iznosu od 20.000,00
kn…. koja bi se koristila za hitne i nepredviđene namjene, te u članku 6. navedeni je ukupni
iznos od 6.000.000,00 kn (uvečano za pripadajuću kamatu po ugovoru o kreditu).
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu, koja je ujedno sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području
Općine Podravske Sesvete u 2017. godini
*********************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća otvorena je rasprava.
Rasprave nije bilo.
Predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 7
glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen Program o namjenskom korištenju
sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na
području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
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Točka 11.
Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području
Općine Podravske Sesvete u 2017. 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 2017. godini, koji je
ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 12.
Donošenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području
Općine Podravske Sesvete u 2017. 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 2017. godini, koji je ujedno sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 13.
Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente na području
Općine Podravske Sesvete u 2017. 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 2017. godini, koji je
ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 14.
Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi
na području Općine Podravske Sesvete
************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi otvara raspravu.
Rasprave nije bilo.
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S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o socijalnoj
skrbi na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 15.
Različito
****************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak otvorio je raspravu pod točkom „Razno“.
Vijećnik Đuro Kirin, uputio je pitanje pročelniku JUO Josipu Tončić, u svezi poljskog
puta u predjelu „Popovice“ koji nije ucrtan novom katastarskom izmjerom, a pravo služnosti
je imao godinama.....
Pročelnik JUO Josip Tončić, odgovorio je vijećniku Kirin da dođe k njemu u ured kako
bi ispitali situaciju (kako se steklo pravo puta....), i da ima uvijek nekoliko načina da se to
riješi.
Kako više nije bilo nikakvih pitanja predsjednik završava sa navedenom točkom, te se na
kraju osvrnuo na ovogodišnji vrlo kvalitetan i kompaktan rad Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete, zahvalio se vijećnicima na tom kvalitetnom radu, i ujedno zaželio sretne i
blagoslovljene nadolazeće Božićne i Novogodišnje blagdane.
Čestitku za nadolazeće blagdane uputio je i općinski načelnik Ivan Derežić.
Predsjednik je završio današnju sjednicu Općinskog vijeća u 18,40 sati te sve nazočne
zamolio da nakratko ostanu na zajedničkom domjenku.

ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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