ZAPISNIK
sa 25. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 26. siječnja 2017.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/17-01/01, Urbroj: 2137/24-17-1, od 19.
siječnja 2017. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,05 sati, pozdravio
sve nazočne i kako je ovo prva sjednica ove godine, svima je zaželio puno zdravlja i uspjeha u
Novoj godini, a zatim predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Đuro Kirin
3. Ivan Mikša
4. Ankica Paula Plečić
5. Branko Rođak
6. Renata Štefec
7. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Mladen Horvat (opravdano)
2. Vladimir Pintarić
3. Miroslav Tudić

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. Mladen Tudić, komunalni redar (do 19.10 sati)
6. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar
c) predstavnici potpisa peticije za obnovu mosta „Kopanjek“:
1. Josip Rep
2. Stjepan Bregovec (do 19,15 sati)
3. Đuro Zrinski (do 19,15 sati)
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 24. 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 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, na samom početku Aktualnog sata
konstatira da su se sjednici odazvala tri predstavnika potpisane peticije od strane građana
(Josip Rep, Stjepan Bregovec i Đuro Zrinski), te predlaže da Aktualni sat započnemo sa tom
temom.
Ujedno pozdravlja ovaj način suradnje, pohvaljuje sadržaj koji je slikovito i jasno predočen u
tekstu.... (i on osobno da bi potpisao ovu peticiju/da ga netko zamolio- da li želi potpisati), ne
treba biti nikakve bojaznosti, i nada se da će zajednički pokušati riješiti ovaj dugogodišnji
problem sa svim navedenim subjektima kojima je dostavljen ovaj dopis. Jedino, smatra da su
trebali navesti u adresi primatelja (direktno kome na ruke se dostavlja).
U uvodnom obraćenju nazočnima predsjednik Vijeća, istaknuo je, da smo dana 24.
siječnja 2017.g. zaprimili „Peticiju za obnovu mosta preko potoka Kopanjek“, koju je u ime
potpisnika kao njihov predstavnik potpisao gosp. Josip Rep.
Peticija je naslovljena na Općinu Podravske Sesvete, Općinu Pitomača, Općinu Kloštar
Podravski, Koprivničko-križevačku županiju, „Bistra“ d.o.o. Đurđevac, „Hrvatske vode“
Đurđevac, „Hrvatske šume“ d.o.o. Kloštar Podravski i Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture, Zagreb, sa molbom za obnavljanje drvenog mosta preko kanala „Kopanjek“,
koji se nalazi u neposrednoj blizini mjesta Podravske Sesvete na granici općina Podravske
Sesvete, Pitomača i Kloštar Podravski.
Zatim je nazočnima pročitao dostavljen dopis sa priloženom peticijom koju je potpisalo 112
građana.
Nakon što je pročitao dopis zamolio je predstavnika potpisinika peticije gosp. Josipa
Rep za dodatno obrazloženje.
Gosp. Josip Rep: misli da više nema što posebno dodati – da je u dopisu sve rečeno,
jedino je mišljenja da se navedeni most već davna mogao riješiti / da je bilo volje, ali možda
još i sada nebi bilo kasno kad bi za to postojalo konkretno rješenje.
Komunalni redar Mladen Tudić: istaknuo je, da su prije 10-tak godina radnici
Komunalnog pogona Općine Podravske Sesvete, izmijenili sve fosne na mostu i podporne
grede, ali nismo bili u mogućnosti da riješimo kompletnu sanaciju mosta....(prijevoz su uz
građane obavljale i „Hrvatske šume“, vozeći drva iz šume....). No, u međuvremenu je došlo
do većih oštećenja i propadanja, i situacija je nažalost takva kakva je danas.
Od Policije smo prije dvije godine nakon njihovog obilaska cesta, dobili obavijest da je most
vidljivo loše statike te nas upozorili da postavimo prometnu signalizaciju na nosivost mosta te
sanaciju istoga!.....Postavili smo znak ograničenja nosivosti/ali ga netko bio ubrzo maknuo.
Općinski načelnik Ivan Derežić: ističe kako problem nije mali....!! O, tome već
raspravljamo 2-3 godine. Ovo Vijeće je detaljno upoznato s tom problematikom jer smo puno
puta o tome raspravljali na sjednicama. Tu je bilo postavljeno i vijećničko pitanje od strane g.
Vladimira Pintarić, koji je tražio pismeni odgovor vezano za sanaciju mosta na kanalu
„Kopanjek“. Pismeni odgovor mu je bio dostavljen odmah nakon sjednice Općinskog vijeća,
u kojem je vrlo detaljno dat pismeni odgovor gdje je između ostaloga navedeno da se
nekretnina nalazi u k.o. Podravske Sesvete i evidentirana je kao JAVNO VODNO DOBRO U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, a istom upravljaju HRVATSKE VODE.
Uvidom u Evidenciju prostornih jedinica, utvrđeno je da se spomenuti most/zemljište
nalazi na području Općine Kloštar Podravski.
2

Iz svega toga Općina Podravske Sesvete bez suglasnosti vlasnika, a osobito na teritoriju
druge Općine nije nadležna za rješavanje takvih pitanja.
Od naše strane pokrenuli smo sve inicijative, i sve što je u našoj mogućnosti - poslali smo
dopise/zahtjeve na „Hrvatske vode“ za sanaciju mosta...Do danas nismo dobili nikakav
pismeni odgovor.
Bilo kakvu radnju po pitanju sanacije mosta ne smijemo započeti bez suglasnosti vlasnika,
a to su „Hrvatske vode“.
Općina Podravske Sesvete, u potpunosti razumije problematiku mještana, ali mi nismo u
mogućnosti sami riješiti u bilo kojem smislu ovaj problem.
S vaše strane kao potpisnika peticije je sve opravdano....ali na žalost to je komplicirana
stvar!
Gosp. Đuro Zrinski: ogorčen na kompletnu situaciju „nerješenje jednog malog
drvenog mosta“ zbog kojeg sada moraju prelaziti i po 9 km da dođu obrađivati svoja
zemljišta, dok im ranije bio put do zemljišta oko 900 m.
Osobno da je zvao u „Hrvatske vode „Varaždin, u svezi popravka mosta, te da mu bilo rečeno
- da to mora sanirati Općina Podravske Sesvete.
Općinski načelnik Ivan Derežić: Gosp. Zrinski, imate li pismeni odgovor od njihove
strane.....!? To je „jednostavno“ izgovaranje i prebacivanje obveze na Općinu koja nije u
nadležnosti....kako sam već spomenuo u svojoj diskusiji.
Gosp. Stjepan Bregovec: jednostavno rečeno, gazda u kući nije zainteresiran i nema
volje da se to riješi, da postoji volja to bi već davna bilo riješeno – a sada je na žalost već
kasno.
Na diskusiju se ponovo nadovezao i g. Josip Rep, podržavajući riječi prethodnika – da
ima volje da bi most već bio popravljen!
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak: kako bi skratio ovu „diskusiju“ u
smislu konkretnosti - nema svrhe prepiranja – situacija je potpuno jasna (Općina ne smije
ništa poduzimati oko sanacije bez suglasnosti vlasnika, a kao sama ne može financijski
podnijeti sav trošak.... i sve već ranije spomenuto), predlaže da ovo Vijeće donese Zaključak
da podržavamo inicijativu za obnavljanje drvenog mosta preko kanala „Kopanjek“ sa
prijedlogom da predstavnik potpisnika peticije Josip Rep prikupi očitovanje od ostalih
naslovljenih subjekata o obnavljanju mosta.
Vijećnica Renata Štefec: kaže, da je ovo OK što se navelo kao prijedlog Zaključka.
Gosp. Josip Rep: kaže da je žalosno da pojedinci moraju pokrenuti inicijativu....umjesto
da to urade predstavnici Općine Podravske Sesvete.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kaže da će se možda sada nešto pokrenuti od
određenih institucija, nadajmo se da će osjetiti neku „težinu“ ovog slučaja.
Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić: tko bi uopće bio protiv toga da se most
ne popravi....!? Naravno da smo svi ZA, ali na žalost to ne može riješiti Općina...,već oni koji
su nadležni i čije je to vlasništvo „tu leži problem“. Općina u okviru svojih mogućnosti će sve
poduzeti i predlažem da prihvatimo predloženi zaključak.
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Vijećnik Đuro Kirin: također se nadovezao na prethodnu diskusiju....svi smo ZA da se
taj problem riješi, i inicijativa većine građana zajedno sa Općinom mora postojati.
Općiniski načelnik Ivan Derežić: ističe, da Općina Podravske Sesvete u potpunosti
podržava ovu inicijativu i predlaže da se prihvati predloženi zaključak.
Nazočni jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donijeli su slijedeći;
ZAKLJUČAK
I.
Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete, podržava inicijativu izraženu kroz pismenu
peticiju grupe građana za obnavljanjem drvenog mosta koji se nalazi na kanalu „Kopanjek“,
na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 447. k.o. Podravske Sesvete, označenoj kao čk.br. 5282
KOPANJEK, površine 201m2, i POTOK, površine 110m2, a isti je evidentiran kao Javno
vodno dobro RH – upravlja Hrvatske vode.
II.
Obvezuje se predstavnik potpisnika peticije Josip Rep E. Tomića5, Podravske Sesvete,
da prikupi očitovanja od ostalih naslovljenih subjekata o obnavljanju mosta preko kanala
„Kopanjek“.
S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije predsjednik Vijeća zaključio je Aktualni sat
u 18,50 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda, i to da se iza Točke 8.,
dodaju slijedeće točke: Točka 9. koja glasi:“Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o
sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe
Općine Podravske Sesvete u 2017.g. i, Točka 10.“ Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća
o korištenju proračunskih sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete
razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2016. godine“, 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. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske
Sesvete za razdoblje od 01. srpnja2016.g. do 31. prosinca 2016. godine.
2. Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoznika pokojnika koji se
financiraju iz Proračuna Općine Podravske Sesvete.
3. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Koprivničko-križevačke
županije.
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4. Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u
Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske
Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do stupanja na snagu Odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini.
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za
razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike
Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini.
6. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini
Podravske Sesvete.
7. Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na
području Općine Podravske Sesvete tijekom 2017. godine.
8. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina.
9. Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora o nabavi
robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 2017.
- Društvom „ELEKTRO ŠOK“ d.o.o., Podravske Sesvete,
- Društvom „LES“ d.o.o. Pitomača,
- Obrtom „NAĐ PLIN-VODA“, Podravske Sesvete,
- Obrtom Restoran „ROYAL“, Kloštar Podravski,
- Obrtom „ŠIPEK“, Kloštar Podravski,
- Obrtom Autoprijevoz „ŠKRILJAK“, Podravske Sesvete,
- Obrtom „ZVONČICA“, Pitomača,
- Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete,
- Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje,
- Obrtom „TERMODOM“ Pitomača.
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01.
prosinca do 31. prosinca 2016. godine.
11. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za prosinac 2016. godine.
12. R a z l i č i t o.
Točka 1.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete
za razdoblje od 01. srpnja 2016.g. do 31. prosinca 2016. godine
*************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, općinski načelnik je pročitao svoje
pismeno Izvješće o radu za II. polugodište 2016. godine (koje će biti i objavljeno u
„Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije), posebno se usmeno osvrnuo na
područje financija:
-na žalost zbog smanjenjenog priliva sredstava nismo više bili u mogućnosti dalje
sufinancirati prijevoz srednjoškolaca, vršiti dodijelu stipendija studentima, izvršiti kupnju
školskih udžbenika učenicima područne osnovne škole..., niti nastaviti dugogodišnje pomoći
iz sustava socijalne skrbi kao i financiranje ostalih programa.
Praćenje relaizacije Proračuna obavljeno je u zadanim rokovima.
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Posebnu pozornost posvetio sam likvidnosti Općine. Nedostatkom financijskih sredstava
pojedina potraživanja plaćena su krajem godine kreditnim zaduženjem kod poslovne banke, te
su gotovo sva potraživanaj podmirena.
U ovom izvještajnom razdoblju Općina je bila pokrovitelj proslave obilježavanja jubilarnih
godišnjica 80. godina postojanja HFD „Sesvečice“ iz Podravskih Sesveta i 90. godina
postojanja DVD Podravske Sesvete.
Aktivno smo provodili poticanje i promicanje sporta na području Općine. Zbog smanjenja
prihoda nismo bili u mogućnosti izdvajati značajnija sredstva za rad udruga, ali krajem
godine izvršena je doznaka sredstava neophodnih za podmirenje nastalih obveza redovnog
rada udruga.
Završili smo kompletni postupak izrade Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za
razdoblje 2015.g. do 2020.g.
Kompletirana je i predana dokumentacija za sudjelovanje na natječajima za privlačenje
sredstava iz EU fondova (za dogradnju i izgradnju Dječjeg vrtića, za rekonstrukciju i
dogradnju Vatrogasnog doma,za izgradnju i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića,
odnosno „dio ulice okolo crkve" i za uređenje odmorišta za bicikliste „parkovna oprema sa
postavom nove urbane opreme/pametna solarna klupa, koševi za smeće, stalci za bicikle i
sl.“).
Na žalost nije nam prihvaćen Zahtjev za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2016.g.
prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, za Projekt: Pješačka staza na Trgu
kralja Tomislava za pristup zgradama osnovne škole, društvenog doma i dječjeg igrališta,
pokrenuta je s ciljem poboljšanja lokalne infrastrukture i povećanje kvalitete života lokalnog
stanovništva, koji je bio dostavljen Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU.
U zadnja dva mjeseca prošle godine dosta smo posvetili vremena pri izradi proračuna Općine
za 2017.g., kako bi ga što realnije planirali.
Ovo polugodište nismo mogli puno utjecati na financije jer je situacija na žalost takva kakva
je...iz toga razloga nismo mogli ostvariti planove koje smo zacrtali..., smanjili smo i plaće
djelatnika Općine i dr. obveze na koje smo mogli utjecati. U cijeloj ovoj situaciji nismo željeli
opteretiti naše mještane sa povećanjem komunalnih usluga (komunalne naknade, komunalnog
doprinosa – kojeg pri legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada oslobađamo od plaćanja naše
mještane i dr.).
Uspjeli smo organizirati rad „Male škole“ za djecu predškolske dobi „mlađe“ i „starije
grupe, odnosno djece s navršenih 5. i 6. godina.
Ovih dana započeli smo sa rušenjem trulih lipa u dijelu oko osnovne škole.... koje su
najkritičnije. Na proljeće moramo obavezno rješavati taj problem na cijelom području Općine,
jer su lipe skroz dotrajale i takove su vrlo opasne za okolinu, a posebno u vremenskim
neprilikama.
Otvorena rasprava.
Vijećnica Renata Štefec: postavila je pitanje/tko je radio projekt za pješačku stazu i da li su
to bila planirana sredstva iz Europskih fondova?
Općinski načelnik Ivan Derežić: odgovorio je da je projekat radila tvrtka „Croming“ iz
Pitomače, a svu ostalu dokumentaciju pripremilo je i dostavilo Trgovačko društvo „DRAFT“
iz Pitomače- koje je prioritetno za privlačenje sredstava iz fondova EU.
Natječaj za sufinanciranje navedenog projekata raspisalo je Ministarstvo ruralnog razvoja i
fondova EU (bilo je osigurano oko cca 2,5 miliona kuna, a Javni poziv je bio do 500.000,00
kuna vrijednosti po podnositelju zahtjeva). Na natječaj se javilo puno zainteresiranih i
naravno da se nije moglo udovoljiti svim podnositeljima.
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Mi kao Općina Podravske Sesvete smo u 3. skupini razvijenosti (koja je rađena na temelju
statističkih podataka, kretanje stanovništva, školovanost stanovništva i dr.), oni koji su u 1. i
2. skupini dobivaju sredstva iz državnog proračuna kao nerazvijena područja, a mi i nama
slični smo na žalost radi toga uvijek zakinuti.
Vijećnica Renata Štefec: postavila pitanje s kojim smo iznosom kao Općina Podravske
Sesvete bili pokrovitelj HFD-u „Sesvečice“ Podravske Sesvete i DVD-u Podravske Sesvete,
povodom njihovih obilježavanja jubilarnih godišnjica?
Općinski načelnik Ivan Derežić: odgovorio je na postavljeno pitanje - HFD „Sesvečice“
obilježavale su svoju jubilarnu godišnjicu postojanja društva u okviru proslave Dana Općine
Podravske Sesvete tijekom mjeseca rujna 2016.g. (i ne može se sa preciznošću reći koliko je
baš na njih utrošeno/jer je to bio zajednički svečani ručak svih gostiju, a DVD Podravske
Sesvete obilježavao je svoju godišnjicu samostalno, i to je plaćeno samo svečani ručak negdje
između 15.000.00 kn do 20.000,00 kn – znači sudjelovali smo samo sa troškovima
reprezentacije prilikom obilježavanja obljetnica.
S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, donesen je Zaključak o
usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od
01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 2.
Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoznika pokojnika koji se financiraju
iz Proračuna Općine Podravske Sesvete
*************************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća nakon uvodne riječi, dao je riječ pročelniku JUO za
eventualno dodatno obrazloženje.
Josip Tončić, pročelnik JUO, kratko je upoznao nazočne sa potrebom donošenja ove
Odluke koja je sastavljena prema obvezi Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti.
U Prijedlogu odluke napisao sam i obrazloženje iz kojeg je vidljivo zbog čega nam je
potrebno donijeti ovu odluku, a odnosi se na iznimne slučajeve preuzimanja i prijevoza umrle
osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine za
koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije.
U svezi toga nakon donošenja ove Odluke moramo raspisati natječaj za povjeravanje poslova
prijevoza takvih pokojnika koji se financiraju iz proračuna Jedinica lokalne samouprave.

Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena ODLUKA o
određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Podravske
Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 3.
Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja
u korist Koprivničko-križevačke županije
***************************************
Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća zamolio je općinskog načelnika i
pročelnika JUO kako bi obrazložili potrebu donošenja ove Odluke.
Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznao je nazočne da je Općina Podravske Sesvete
početkom mjeseca prosinca 2016. godine, od župana Koprivničko-križevačke županije
zaprimila dopis kojim nas obavještavaju da je otvoren natječaj „Poboljšanje pristupa
primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena područja kroz ulaganja u potrebe
zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Nakon obilaska terena utvrđeno je da postoji
potreba za izvođenjem radova u zdravstvenoj ambulanti Podravske Sesvete. S obzirom da je u
zemljišnim knjigama vlasnik Općina Podravske Sesvete kako bi se moglo pristupiti potrebnim
radovima i zatražiti sredstva iz fondova mora se osnovati pravo građenja. U tom slučaju
Općina Podravske Sesvete, odnosno Općinsko vijeće mora donijeti ovu predloženu Odluku,
kako bi općinski načelnik u ime Općine Podravske Sesvete mogao sklopiti Ugovor o
osnivanju prava građenja sa Koprivničko-križevačkom županijom.
Općinski načelnik Ivan Derežić, nadovezao se na iznijeto obrazloženje, naglasivši
nazočnima koje su to sada procedure za samo jednu takvu malu adaptaciju ukupne vrijednosti
cca 50.000,00 kuna prema dostavljenom troškovniku, a radovi se odnose na demontaže
sanitarne galanterije i soboslikarskih radova..., i za takvu radnju mi kao Općina moramo dati
„Pravo građenja“..., toliko o transparentnosti.
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 7
glasova „ZA“ donesena ODLUKA o osnivanju prava građenja u korist Koprivničkokriževačke županije, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o financiranju političkih stranaka koje imaju članove
u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna
Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 2017.g.
do stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske
o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini
************************************************************
Predjesnik Općinskog vijeća Branko Rođak, nazočnima je naglasio da su u materijalima
primili Prijedlog Odluke sa obrazloženjem te otvara raspravu.
Pročelnik JUO Josip Tončić, kratko se osvrnuo na potrebu donošenja predložene
Odluke….Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe propisano je da
su JLS dužne osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i njihovih
članova zastupljenih u predstavničkim tijelima JLS....., a s obzirom da će se ove godine
provesti lokalni izbori sredstva se planiraju u iznosu navedenom u Odluci za razdoblje od
01.siječnja 2017.g. do stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju lokalnih izbora u
2017. godini.
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S toga se predlaže donošenje ove Odluke u predloženom tekstu.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena ODLUKA o
financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske
Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača
iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do stupanja na
snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini, koja
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 5.
Donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete
i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača
za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do stupanja na snagu
Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini
********************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, dao riječ pročelniku JUO Josipu
Tončić za eventualno obrazloženje.
Pročelnik JUO Josip Tončić, nazočne upoznao da je ovo identičan primjer koji se
nadovezuje na prethodnu točku o financiranju političkih stranaka, a ovom Odlukom ukupna
planirana sredstva se raspoređuju prema broju zastupljenosti članova političkih stranaka u
predstavničkim tijelima kako je i navedeno u predloženoj odluci.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesena ODLUKA o raspoređivanj redovitih
godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine
Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste
grupe birača za razdoblje od 01. siječnja 2017.g. do stupanja na snagu Odluke Vlade
Republike Hrvatske o raspisivanju lokalnih izbora u 2017. godini, koja je ujedno i sastavni
dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova
u Općini Podravske Sesvete
********************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika vijeća, nazočne je sa donošenjem predloženog
Pavilnika upoznao pročelnik Josip Tončić, da smo Pravilnik obavezni donijeti u ovom
predloženom obliku, a napisan je prema novom Zakonu o javnoj nabavi kojim se uređuje
postupak koji prethodi stavarnju ugovornog odnosa za nabavu roba, usluga i radova.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije predsjednik je proveo glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 7 glasova „ZA“ donesen PRAVILNIK o
jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Podravske Sesvete, koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 7.
Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne energije
na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2017. godine
*****************************************************************
Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne - da je prema Pravilniku o provedbi postupka
bagatelne vrijednosti za potrebe Općine Podravske Sesvete, općinski načelnik pismenim pozivom,
dana 27. prosinca 2016.godine, zatražio dostavu ponude od „HEP-OPSKRBA“ d.o.o. Sektor za
nabavu i prodaju električne energije Sjever, iz Križa, Trg Svetog križa 7, sa sjedištem u Zagrebu
da dostave svoju pismenu ponudu za uslugu opskrbe energijom za potrebe Općine Podravske
Sesvete.
Pročelnik JUO Josip Tončić, pročitao je Ponudu:“HEP-OPSKRBA“ d.o.o. iz Zagreba,
Ulica grada Vukovara 37, čija vrijednost ponude s uračunatim PDV-om iznosi prema procjeni
vrijednosti 99.069,28 kuna.
Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir pristigle ponude „HEP-OPSKRA“
d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, jer cijene su sada i niže zbog konkurentnosti na
tržištu.
Otvorena 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 sklapanju
godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na području Općine Podravske Sesvete tijekom
2017.g. sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37, koja je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 8.
Donošenje Odluke o kupnji nekretnina
**********************************
Predsjednik Općinskog Vijeća Branko Rođak, dao je riječ općinskom načelniku.
Općinski načelnik Ivan Derežić: upoznaje nazočne - da smo prije dva tjedna od gđe Ljiljane
Modrušan, zaprimili ponudu za eventualni otkup njezine stambene zgrade i ostalih nekretnina,
za koje traži protuvrijednost od 35.000 EUR.
U međuvremenu smo od Stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, Josipa Herent,
dipl.ing.građ. iz Đurđevca, zatražili procjenu navedenih nekretnina..., koju smo u tijeku
jučerašnjeg dana i službeno zaprimili.
Gosp. Josip Herent, izradio je kompletni Elaborat procjene vrijednosti spomenutih nekretnina
u ukupnom iznosu od 241.514,61 kuna – 7.481095 kn/EUR = 32.283,32 EUR.
Danas smo gđu Ljiljanu Modrušan, pozvali na razgovor i ona je pristala na prodaju nekretnina
po procijenjenoj vrijednosti Stalnog sudskog vještaka.
Zbog nedostatka i smanjenog priliva financijskih sredstava, predložili smo ponuditeljici u
slučaju kupnje nekretnina, da bi se isplata kupoprodajne cijene isplaćivala u 5 rata.
Istinito rečeno, ova ponuda nam je došla u kritično vrijeme - kad nemamo dovoljno
financijskih sredstava, ali znajući povijest ove nekretnine (koja je nekad bila imovina ovoga
mjesta.....ali nekadašnji SIZ-ovi su preuzeli stambene objekte „mjesnog i društvenog javnog
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dobra“ na korištenje i raspolaganje, da bi početkom 90-tih godina iste prodavali tadašnjim
zainteresiranim najmoprimcima).
Nekretnina nam je interesantna iz razloga jer se nalazi odmah uz naše
nekretnine....(Nogometno igralište, sportski objekti...i dr.).
Privremeno ju možemo koristiti kao igraonicu za djecu ili za potrebe bilo koje udruge s
područja Općine Podravske Sesvete.
Otvorena je rasprava.
Vijećnica Renata Štefec: ogorčena sa prijedlogom kupnje navedene nekretnine, izjavljuje da
ni sama ne zna otkuda prvo krenuti?....ŽALOSNO!! U nizu nekretnina „maštovitih ideja“...u
zadnjih par godina kupljene su nekretnine (od obitelji Šokec, objekt „Lugarnica“....i dr.), koje
zjape prazne i takove propadaju..., kupnja ove predložene nekretnine nije za ništa . TKO TO
VIŠE MOŽE SLUŠATI I PROIZVODITI TAKVE GLUPOSTI U SVEZI KUPNA NEKRETNINA – to i šira
javnost zna!!!!!
Na području Općine Podravske Sesvete, nema postavljenog niti jednog rubnjaka, nemamo niti
jednu uređenu pješačku stazu, zakinuli smo djecu (ne plaćamo prijevoze, ne dajemo
stipendije, nismo kupili školske udžbenike, itd), a sada se razbacujemo sa financijama na takve
kupovine. Već smo podigli dva zajma po 1.000.000,00 kuna....nema nikakve svrhe, novac
potrošen UZALUD!
Predsjednik Vijeća Branko Rođak: upozorava vijećnicu Štefec, da se udaljila od teme i
točke o kojoj je otvorena rasprava.
Moramo gledati u budućnost naše djece (primjer: ako netko kupi tu kuću/djeca će imati
problema kad se budu igrala na igralištu – ako im slučajno lopta ode u dvorište, novi vlasnici
mogu zabraniti ulaz u dvorište i pri tome oštetiti lopte koje su vrlo skupe..., moramo razmisliti
kako bi bilo mladim naraštajima da se danas sutra u sklopu te čestice izgradi „svinjac“ ili
„kokošinjac“, kako bi se djeca u tim uvjetima igrala na igralištu).
MORAMO GLEDATI U BUDUĆNOST!! Kako nam se ne bi dogodilo na da nam danas/sutra,
netko od budućih generacija kaže: ZAŠTO NISMO KUPILI, A IMALI SMO PRILIKU...!!!!!
Ja sam definitivno: DA SE NEKRRTNINA KUPI (s naglaskom za našu djecu....), da se
mogu slobodno i ugodno igrati na igralištu.
Ujedno je upozano nazočne sa ranijim neugodnostima koje su se događale kad je ta
nekretnina bila kupljena...(od postavljenih septičkih jama, želje za proširenjem zemljišta za
potrebe osobnog vrta itd.).
Vijećnica Renata Štefec: odgovorila je predsjedniku Vijeća neka se podigne ograda kako
djeci ne bi lopta odlazila u susjedno dvorište, a ne da se na takav način izgovaramo na djecu za kupnju nekretnine....., mi smo do sada našoj djeci uskratili i previše toga (školske
udžbenike, sufinanciranje prijevoza....i dr.).
S velikim ogorčenjem, u diskusiju se uključio zamjenik općinskog načelnika Stjepan
Vlašić, koji je vrlo emotivno shvatio diskusiju vijećnice Renate Štefec, a koja se odnosila:
„Tko to više proizvodi takve gluposti oko kupnji nekretnina...“.
Tim riječima svi ovdje vijećnici su podcijenjeni!!...Svaku Odluku smo savjesno razmatrali i
donosili cijeli ovaj naš mandat, gledajući sve za DOBROBIT NAŠIH MJEŠTANA I KOMPLETNO
NAŠEG PODRUČJA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE!!!!!! Do sada smo radili koliko smo god
bili u prilici i mogućnostima pa tako ćemo i do kraja ovog našeg mandata, jer uvijek su nam
na prvom mjestu NAŠI MJEŠTANI I NAŠA OPĆINA PODRAVSKE SESVETE!!!!
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Općinski načelnik Ivan Derežić: ogorčen sam nekim iznijetim riječima..., svi imamo pravo
izlagati svoja mišljenja, ali se moramo usmjeriti na temu o kojoj se raspravlja.
Nijedna nekretnina nije uzalud kupljena!!!
Kupljena nekretnina od obitelji Šokec, u Ulici Trg kralja Tomislava 14, kupljena je za Dječji
vrtić, stalno radimo na tom projektu koji je i javnosti vrlo transparentan.
Objekt tzv. „Bikarnica“, kupljen od „Poljoprivredne zadruge“ Kalinovac, također vama
svima vrlo poznata povijest nekretnine, upravo kupljena kako bi se na tom području mogao
izgraditi društveni dom sa svim prilaznim putovima.
Do sada, nijednu nekretninu nismo „poništili“, IMAMO SVOJE!!!! – OSTAJE ZA
GENERACIJE!!!!

Sve će doći na red i rubnjaci i pješačke staze...., ali ne možemo ništa „preko noći“!!!!!
Sada nam je ova spomenuta nekretnina na raspolaganju?????
Vrlo smo svjesni financijske situacije u kojoj se nalazimo, i svi smo u „zamci kupnje“ , ali
nekretnina se prodaje i ja predlažem da se kupi- DA, NE propustimo vremenu!!!!
Vijećnica Renata Štefec: mišljenja - Iz svega dosadašnjeg: „Tko god odluči otići iz ovog
mjesta ili želi prodati nekretninu – Samo dođe u Općinu, dostavi ponudu i sve je riješeno“!!
Ovo je već vrlo smiješno!
Predsjednik Vijeća Branko Rođak: SIGURAN SAM, da će pojedinci sad ovu situaciju
iskoristiti u svoju svrhu na predstojećim lokalnim izborima, što je veoma smiješno , jer kad se
okrenemo prema povijesti i kronološki razmotrimo što se sve događalo sa nekretninama koje
su gradili naši preci, i kako su one kroz godine nestajale-da bi evo naše generacije iste te
nekretnine kupovale od prijašnih korisnika.....ne smijemo više to dozvoliti sačuvajmo našoj
djeci jer to je imovina...TO GLEDAM IZ SVOGA STAJALIŠTA i stojim iza svake svoje
riječi – predlažem da navedenu nekretninu kupimo kako bi našoj djeci ostavili za njihovu
bolju budućnost, a budućnost će pokazati da li se ostale nekretnine trebaju kupiti!
Ujedno je nazočne vrlo detaljno upoznao sa kompletnom nekadašnjom situacijom –
Poduzimalo se puno radnji oko zadržavanja ukupne površine zemljišta Nogometnog igrališta i
zemljišta oko sportskih objekata, koje sada ima sve uvjete za odigravanje bilo kojih sportskih
aktivnosti.
S obzirom da više nije bilo diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik Vijeća
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 1 glasom „PROTIV“ donesena ODLUKA o kupnji
nekretnina, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 9.
Razmatranje ponuda i donošenje Odluke o sklapanju godišnjeg ugovora
o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe
Općine Podravske Sesvete u 2017. godini
****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi daje riječ pročelniku
Josipu Tončiću.
Pročelnik obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke koja se donosi u skladu sa Zakonom o
javnoj nabavi.
Od svih poduzetnika općinski načelnik je pismeno zatražio dostavljanje ponuda, koje su do
današnjeg dana i zaprimljene.
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Općinski načelnik se nadovezuje da s nekim dobavljačima neće biti niti realizirano
200.000,00, možda niti 70.000,00 kuna, ali neka se Odluka donese za sve da se vidi s kime se
posluje, te je pojedinačno obrazložio svaku dostavljenu ponudu navedenih Ponuđača.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o sklapanju
godišnjeg ugovora o nabavi robe, usluga i radova s dobavljačima za potrebe
OpćinePodravske Sesvete u 2017. godini, i to:
- Društvom „ELEKTROŠOK“ Podravske Sesvete,
- Društvom „Les“ d.o.o. Pitomača,
- Obrtom „Nađ plin-voda“, Podravske Sesvete,
- Obrtom Restoran „Royal“, Kloštar Podravski,
- Obrtom „Šipek“, Kloštar Podravski,
- Obrtom Autoprijevoz „Škriljak“, Podravske Sesvete,
- Zajedničkim trgovačko-uslužnim obrtom „Zvončica“, Pitomača,
- Društvom „DERGEZ“ d.o.o. Podravske Sesvete,
- Društvom K.Ž.M. – PROM“ d.o.o. Novo Virje,
- Obrtom „TERMODOM“ Pitomača, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete
za razdoblje od 01. do 31. prosinca 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. prosinca do 31.prosinca 2016. godine, koji je ujedno
i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 11.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za prosinac 2016. godine
*****************************************************************
Navedeno izvješće je bilo 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 7 glasova „ZA“ prihvaćeno.
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Točka 15.
Različito
****************
Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić: predlaže da se obitelji Petrovčić Matije iz
Podravskih Sesveta, P. Preradovića 22, pomogne sa financijskom pomoći radi sanacije
objekta nakon požara.
Pročelnik JUO Josip Tončić: prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Podravske Sesvete,
možemo isplatiti prema mogućnostima jednokratnu novčanu pomoć za takve izvanredne
situacije. Neka imenovani dostavi pismeni zahtjev – kako bi imali podatke kolika im je
eventualna šteta prouzročena nakon požara.

S obzirom da više nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je završio sjednicu
u 20,00 sati.

ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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