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Z A P I S N I K  

sa 11. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 12. studenoga 2014.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/06, Urbroj: 2137/24-14-1, od 07. 
studenoga 2014. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,15 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                     1. Vladimir Pintarić  
2. Gabrijela Gašparov Vedriš  (od 18,25 sati)         2. Miroslav Tudić 
3. Mladen Horvat 
4. Đuro Kirin                                                                                               
5. Ivan Mikša 
6. Ankica Plečić  
7. Branko Rođak 
8. Renata Štefec 
9. Radmila Švarba  
 

 
b) ostali nazočni: 

1. Ivan Derežić, općinski načelnik 
2. Stjepan Vlašić, zamjenik općinskog načelnika 
3. Josip Tončić, pročelnik JUO 
4. Jasminka Miloš, računovodstveni referent 
5. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar 

 
 
 
         Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 8 /osam/ članova od 
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati. 
U 18,25 sati sjednici je nazočna i vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš, tako da je sada na 
sjednici nazočno 9 /devet/ članova Općinskog vijeća.  
 
          Prije samog početka rada sjednice računovodstveni referent Jasminka Miloš, 
vijećnicima Općinskog vijeća uručila je Prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 
2015.godinu i Projekciju proračuna za 2016. i 2017. godinu. 
Prema zakonskim odredbama dužni smo vam do 15.11. dostavti Prijedlog proračuna, no on 
nije analitički obrađen – ali kako bi ispunili zakonske norme isti smo vam dostavili, ali kad 
budu izrađeni planovi i programi za 2015.godinu tada ćemo financijski okvirno planirati 
Proračun za slijedeću godinu…. 
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         Prihvaćanje Zapisnika sa 10. 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 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
 
 

AKTUALNI  SAT 
      
        Predsjednik Vijeća Branko Rođak postavio je pitanje – što se točno dogodilo na cesti iza 
kuće obitelji Šerbeđija Franje u Mekišu - da je došlo do izlijetanja kamiona....? 
 
        Općinski načelnik odgovorio je na postavljeno pitanje: iza kućnog broja 66. u Mekišu u 
pravcu Karaule Mekiš, u dužini cca 200m naš Komunslni redar utvrdio je da je na kolniku 
asfaltne ceste nanesena prekomjerna količina zemlje i blata, koja je nanijeta gumama 
poljoprivredne mehanizacije uslijed obavljanja poljoprivrednih radova. Kako je nanesena 
količina blata i zemlje predstavljala opasnost za sigurnost saobraćaja na tom dijelu ceste 
odmah je obavijestio vlasnike navedenog kućnog broja da to odmah očiste. No, u 
međuvremenu je naišao kamion i sletio u jarak s toga je došlo do još dodatnih problema....., 
ali sreća da nije bilo veće materijalne štete. Iz tog razloga došla je i policija..te su poduzete 
sve zakonske mjere. 
 
       U diskusiju se uključio i pročelnik JUO Josip Tončić, upoznavši nazočne da je nakon 
toga Komunalni redar JUO Općine Podravske Sesvete prema Odluci o komunalnom redu na 
području Općine Podravske Sesvete, po službenoj dužnosti donio Rješenje gosp. Franji 
Šerbeđija iz Podravskih Sesveta, Mekiš 66, kojim je naložio da odmah započne sa čišćenjem 
odnosno uklanjanjem zemlje i blata sa kolnika, i ako slučajno stranka ne priđe izvršenju 
naloga da će navedeno čišćenje obaviti treća osoba, ali na teret stranke… 
 
       *angažiran je DVD Podravskih Sesveta koji je otklonio zemlju i blato jer je bila oko 
20cm sva zagažena – pa se to moralo ispirati vodom itd. Sada se čeka račun „Komunalija“ 
iz Đurđevca , kako bi se vidjela potrošnja iskorištene vode pri čišćenju i naravno cijena 
usluge DVD-a. Nakon toga ispostavit će se račun počinitelju.* 
 
       18,25 sati vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš dolazi na sjednicu i ispričava se na 
zakašnjenju. 
 
      Vijećnica Renata Štefec, pita dokle se došlo sa utvrđivanjem, odnosno podmirenjem 
troškova popravka skele „Mekiš“ od strane maloljetnika...., o čemu smo na prošloj sjednici 
Vijeća raspravljali.       
 
       Općinski načelnik dao je opsežan odgovor: u mjesecu srpnju utvrđena je nastala šteta na 
hidrauličnom mostu skele „Mekiš“, te je utvrđeno da je potrebna kompletna demontaža mosta 
i zamjena deformiranih dijelova. Ukupna procjenjena šteta iznosi 3.500,00 kuna. 
Djelatnici Komunalnog pogona Općine Podravske Sesvete obavijestili su  policiju, oni su 
odmah po dojavi intervenirali i poduzetim kriminalističkim istraživanjima utvrili navedeno 
oštećenje skele od strane više maloljetnih osoba prilikom njihova kupanja i skakanja sa vrha 
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skele. O kupanju na navedenoj skeli maloljetnih osoba i nastalom oštećenju Policijska uprava 
je izvijestila Centar za socijalnu skrb u Đurđevcu.  
Početkom mjeseca rujna od Centra za socijalnu skrb iz Đurđevca primili smo dopis kojim su 
nas izvjestili o imenima i prezimenima maloljetnih osoba/počiniteljima. 
U cilju mirnog rješenja naknade štete pokušali smo sporazumno sa njihovim 
roditeljima/starateljima dogovoriti nakandu nastale štete. 
Upravo smo za danas pozvali roditelje 3/tri/ maloljetnika počinitelja štete na skeli da se 
odazovu u Općinu Podravske Sesvete, kako bi se sporazumno dogovorimo o naknadi. 
Odazvao se samo jedan roditelj, a ostala dva nisu. Roditelj koji se odazvao pristaje na 
naknadu štete, a ostaloj dvojici dostavit ćemo još jednom pismeni poziv za prisustvovanje 
dogovoru oko rješavanja nastale štete. U slučaju ponovnog neodazivanja, Općina Podravske 
Sesvete bit će prisiljena poduzeti druge radnje i postupke za namirenje nastale štete. 
 
 
       Kako više nije bilo nikakvih diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom u 18,40 sati. 
   
 
       S obzirom da nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je 
Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi: 
 

 
DNEVNI RED: 

 
        

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja 
gospodarske zone Podravske Sesvete. 

2. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne 
dokumentacije Osnovne škole Općine Podravske Sesvete. 

3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu koševa, kanti i 
kontejnera za sakupljanje otpada na području Općine Podravske Sesvete. 

4. Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole 
u 2014. godini, s područja Općine Podravske Sesvete. 

5. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i 
kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine 
Podravske Sesvete. 

6. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  i Plana civilne zaštite 
Općine Podravske Sesvete. 

7. Donošenje Zaključka o dopuni Plana zaštite od požara Općine Podravske Sesvete. 
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 

zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu za razdoblje od 01. 
rujna do 30. rujna 2014.g. i za razdoblje od 01. listopada do 31. listopada 2014.g.  

9. 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 2014. godine. 

10. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za rujan i listopad 2014. godine. 

11. R a z l i č i t o. 
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Točka 1. 

Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana  
uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete 

********************************************************* 
         U uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da  su vijećnici u sazivu s 
materijalima primili Prijedlog navedene Odluke, te je zamolio općinskog načelnika za eventualno 
dodatno obrazloženje. 
       Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočnima je obrazložio potrebu donošenja navedene 
Odluke, a koja se odnosi na izradu Urbanističkog plana kojeg smo dali izraditi prije otprilike 2 
/dvije/ godine....u međuvremenu promijenio se i Zakon o prostornom uređenju..., ali sa 
izrađivačem navedenog Plana dogovoreno je da će se izraditi još po starom Zakonu.  
Također je nazočnima napomenuo i zainteresirane poduzetnike i njihove planove oko potrebe 
veličine zemljišta i dr., te se osvrnuo i na prijašnje planove „MLIN“ d.o.o. iz Podravskih Sesveta – 
s kojima bi sada nastavili realizaciju izgradnje poduzetničkih objekata na mjestu „naše“ 
industrijske zone… 
         Pročelnik JUO Josip Tončić, je dao pravno objašnjenje potrebe donošenja ove Odluke, te 
obavljenih stručnih razgovora sa izrađivačem Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone 
Općine Podravske Sesvete, i nakon obrazloženja zamolio nazočne da prihvate ovakah tekst 
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o izmjenama Odluke o izradi 
Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
 

Točka 2. 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije 

Osnovne škole Općine Podravske Sesvete 
************************************************************************ 

        Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je zamolio općinskog 
načelnika i  pročelnika JUO, da nas upoznaju sa donošenjem predložene Odluke. 
       Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznaje nazočne sa kompletnom situacijom financiranja 
izgradnje objekata škola iz europskih fondova (da se od iduće godine više neće financirati 
izgradnja objekata škola i dječjih vrtića...osim nekih tehničkih škola. Rok za dostavu zahtjeva je 
31.12.2014.g.), iz toga razloga ako želimo ići sa navedenom investicijom moramo žurno dati 
izraditi Projekat izgradnje Osnovne škole. U svezi toga projekta razmišljali smo već puno 
ranije....i planirali da veliku salu – društveni dom također ustupimo školi kao dio za malu sportsku 
dvoranu, s toga bi ovim projektom predvidjeli i takav način/dogradnje, škola bi bila dograđena sa 
dodatnim učionicama po svim novim sadašnjim standardima – tako da bi se nastava odvijala u 
jednoj smjeni.... i dr. Evo, to je ukratko iznijeti razlog potrebe donošenja predložene Odluke. 
        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 29. listopada 2014.godine, zatražio dostavu ponuda od 3 /tri/ ponuditelja /usluga, da dostave 
svoje pismene ponude za izradu projektne dokumentacije Osnovne škole Podravske Sesvete, i to 
slijedećih: „VTC-PROJEKT“ d.o.o. iz Virovitice, A. Mihanovića 9, „CROMING“ d.o.o. iz 
Pitomače, Trg kralja Tomislava bb,  i „SLAVIĆ-INŽENJERING“d.o.o. iz Virovitice, Trg kralja 
P. Svačića 23/1. 
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          Do trenutka otvaranja ponuda pisane ponude su podnijela samo 2 /dva/ ponuditelja. 
  
          Pročelnik JUO Josip Tončić, pročitao je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za „Nabavu 
usluge izrade projektne dokumentacije Osnovne škole  Podravske Sesvete“: 
- pristigle su 2 /dvije/ ponude, i to: 
1. „VTC-PROJEKT“ d.o.o. iz Virovitice, A. Mihanovića 9, čija vrijednost ponude s uračunatim 
PDV-om iznosi 269.095,38 kuna. 
2. „CROMING“ d.o.o. iz Pitomače, Trg kralja Tomislava bb, čija vrijednost ponude s uračunatim 
PDV-om iznosi 247.177,75 kuna. 
 
Kriterij za odabir ponude je bila (najniža cijena). 
      
 
        Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir ponude koja ima najnižu cijenu 
usluge, a to je ponuda „CROMING“ d.o.o. iz Pitomače, Trg kralja Tomislava bb. 
 
        Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću o 
pregledu i ocjeni ponuda, i samoj potrebi projekta izgradnje/dogradnje objekta Osnovne škole. 
 
 
        Nazočni podržavaju navedeni projekt, nadajući se i realizaciji istog...iako smo svi skeptični, 
ali mora se pokušati. Također je bilo i pitanja od vijećnika Branka Rođak i Renate Štefec...i dr. – 
tko je radio projekte „onima“ koji su dobili sredstva za izgradnje škola. 
 
 
        Općinski načelnik je odgovorio na postavljena pitanja – da sve škole i sportke dvorane koje 
su izgrađene na području naše Koprivničko-križevačke županije....realizirano je iz drugih izvora, 
ne iz europskih fondova, jedino na Virovitičko-podravskoj županiji je bila realizacija iz europskih 
fondova...i projekte je upravo radila Firma „CROMIG“..., ali tu još postoje i konzultantske kuće i 
dr. Put nije lagan....teško je doći do tih sredstava, ali ćemo pokušati...., bitno je da zahtjev sa 
kompletnom traženom dokumentacijom dostavimo u zakazanom roku, a tu je angažirana i 
konzultantska kuća koja nam radi i na realizaciji projekta „Izgradnje/dogradnje Dječjeg vrtića“, a 
to je, „Tetida“ d.o.o. iz Koprivnice, kao što znadete. 
 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak, predlaže da se završi projekt do kraja godine, ali ne 
plaćati unaprijed sve dok se ne vide rezultati. 
   
 
          S obzirom da više nije bilo diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira 
da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izbor za 
izradu projektne dokumentacije Osnovne škole Općine Podravske Sesvete, ponuda 
„CROMING“ d.o.o. Pitomača, Trg kralja Tomislava bb , koja je ujedno i sastavni dio ovog 
Zapisnika. 
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Točka 3. 
Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu koševa, kanti i kontejnera  

za sakupljanje otpada na području Općine Podravske Sesvete 
*************************************************************************** 
          Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je zamolio općinskog 
načelnika i  pročelnika JUO, da nas upoznaju sa donošenjem predložene Odluke. 
 
          Općinski načelnik kratko se osvrnuo na donošenje ove već vrlo poznate Odluke....jer su 
prošli već svi rokovi za postupanje po Zakonu o gospodarenju otpadom.....gdje smo dužni 
osigurati i zbrinuti otpad. Fond za zaštitu okoliša sufinancirati će nabavu komunalne opreme....., 
na diskusiju se nadovezao i pročelnik JUO Josip Tončić, koji je nazočne vrlo detaljno upoznao 
sa svim radnjama (od dolaska i suradnje sa inspektorom za zaštitu okoliša, sa zajedničkom 
suradnjom Fonda za zaštitu okoliša...itd.). Nakon što donesemo ovu Odluku kompletnu 
dokumentaciju o provedbi natječaja moramo dostaviti Fondu za zaštitu okoliša iz Zagreba, oni 
će sufinancirati sa 40% sredstava, odnosno 80.905,00 kuna, od ukupnih 202.262,50 kuna. 
 
         Nakon toga, pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne o provedbi ovog postupka nabave 
komunalne opreme za potrebe zbrinjavanja otpada na području Općine Podravske Sesvete. 
Općinski načelnik pismenim pozivom, dana 08. rujna 2014.godine, zatražio dostavu ponuda od 3 
/tri/ ponuditelja/za nabavu komunalne opreme – koševa, kanti i kontejnera za otpad, da dostave 
svoje pismene ponude, i to od: „GRADEKO“ d.o.o. iz Zagreba, „STROJARSTVO 
BRANILOVIĆ“ d.o.o. iz Čakovca i „GRADATIN“d.o.o. iz Sesvete-Zagreb. 
 
         Do trenutka otvaranja ponuda pisane ponude su podnijela 2 /dva/ ponuditelja. 
 
          Pročelnik JUO Josip Tončić, pročitao je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za „Nabavu  
komunalne opreme – koševa, kanti i kontejnera za otpad za potrebe OpćinePodravske Sesvete“: 
- pristigle su 2 /dvije/ ponude, i to: 
1. „GRADATIN“ d.o.o. Sesvete-Zagreb, Livadarski put 19, čija vrijednost ponude s uračunatim 
PDV-om iznosi 202.262,50 kuna. 
2. „GRADEKO“ d.o.o. iz Zagreba, Prilaz baruna Filipovića 15/A, čija vrijednost ponude s 
uračunatim PDV-om iznosi 199.070,00 kuna. 
 
Kriterij za odabir ponude je bila (najniža cijena). 
 
         Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir ponude koja ima njanižu cijenu 
nabave, a to je ponuda „GRADEKO“ d.o.o. iz Zagreba, Prilaz baruna Filipovića 15/A. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću o 
pregledu i ocjeni ponuda. 
 
 
           Pitanja nije bilo te je dao na glasanje. 
 
          Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova 
„ZA“donesena Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu koševa, kanti i kontejnera 
za sakupljanje otpada na području Općine Podravske Sesvete, ponuda „GRADEKO“ d.o.o. 
za trgovinu i zastupanje Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 15/A, koja je ujedno i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
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Točka 4.  
Donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole  

u 2014. 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....,ujedno predlaže da se djeci s područja Općine 
Podravske Sesvete za blagdan Svetog Nikole nabave poklon paketi u vrijednosti 100,00 kuna, i 
to za djecu s navršenih godinu dana života, pa sve do djeci polaznika 4. razreda osnovne škole, 
kao što je to već niz godina uobičajeno. 
 
           Kako je Prijedlog odluke bio dostavljen vijećnicima sa materijalima uz saziv, predsjednik 
je otvorio raspravu. 
       
           Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ 
donesena Odluka o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole u 2014. 
godini, s područja Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih 

 i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća  
na području Općine Podravske Sesvete 

            ***************************************************************** 
           Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća Branka Rođak, nazočne je upoznao sa 
donošenjem ove Odluke pročelnik JUO Josip Tončić, napomenuvši da je ovo zakonska obaveza 
da se svake 4 /četiri/ godine  izradi i donese Procjena ugroženosti......, na temelju koje se dalje 
izrađuju Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite....za potrebe Općine Podravske Sesvete. 
 
 
          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o donošenju Procjene 
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih 
nesreća na području Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  i  

Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete 
******************************************************* 

         Predsjednik Vijeća Branko Rođak,  zamolio je pročelnika JUO  za dodatno obrazloženje 
potrebe donošenja navedene Odluke. 
         Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne sa donošenjem navedene Odluke o donošenju 
planova koji se temelje na Procjeni ugroženosti koju je obrazložio u prethodnoj točki ovog 
dnevnog reda...... 
        
         Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o donošenju Plana zaštite i 
spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio 
ovog Zapisnika. 
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Točka 7. 

Donošenje Zaključka o dopuni Plana zaštite od požara 
Općine Podravske Sesvete 

*************************************************** 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak,  zamolio je pročelnika JUO  za dodatno obrazloženje 
potrebe donošenja navedenog Zaključka. 
 
       Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznao je nazočne o provedenom inspekcijskom nadzoru 
zaštite od požara , gdje je utvrđeno da u grafičkom dijelu Plana zaštite od požara Općine 
Podravske Sesvete nedostaju pregledne karte područja šuma po stupnjevima ugroženosti od 
požara za područje Općine Podravske Sesvete. 
Prema informacijama dobivenim tijekom inspekcijskog nadzora da su „Hrvatske šume“ jedina 
pravna osoba nadležna za izradu takvih karti, tada smo od njih zatražili da nam ih dostave. 
Voditelj uprava šuma Podružnice iz Koprivnice dostavio nam je ponudu za navedene karte u 
iznosu od 665,00 kuna. 
Mi smo se u međuvremenu snašli, i karte dobili od drugih nadležnih ustanova, te su prilikom 
ponovnog inspekcijskog nadzora predočeni su upotpunjeni grafički prilozi /pregledne karte 
šuma/ gdje je tada zapisnički konstatirano da su isti u skladu sa Pravilnikom o planu zaštite od 
požara…  
S obzirom na dopunu Plana sa grafičkim kartama inspektorica je naložila da je Općinsko vijeće 
dužno donijeti Zaključak o navedenoj dopuni Plana zaštite od požara…., iz tog razloga večeras 
donosimo navedeni Zaključak te predlažem da ga u ovakvom tekstu prihvatite. 
 
        Otvorena rasprava. 

 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak o dopuni Plana zaštite od 
požara Općine Podravske Sesvete, koji je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 8. 
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu za razdoblje  
od 01. rujna do 30. rujna 2014.g.,  

i za razdoblje od 01. listopada 2014. do 31. listopada 2014. godine 
************************************************************************** 

         Općinski načelnik ponosi izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe te ističe da 
u navedenom periodu korištenja sredstava nije bilo. 
          
 
         Otvorena je rasprava. 
 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.09. do 30.09.2014.g. i za razdoblje od 01.10. do 
31.10.2014. godine, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 9. 
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 2014. godine 

********************************************************************** 
        Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
         
         Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena. 
 
 

Točka 10. 
Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za rujan i listopad 2014. godine 
******************************************************************* 

         Navedena izvješća bila su dostavljena nazočnima u materijalima sa sazivom za sjednicu, 
izjavio je pri uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim otvorio raspravu. 
         
         Rasprave nije bilo. Izvješća su jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćena. 
 

 
 

Točka 11. 
R a z l i č i t o 

****************   
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić i pročelnik JUO Josip Tončić, nazočne su upoznali sa 
neplatišama komunalne naknade i poduzetim radnjama. 
Nakon nekoliko poslanih pismenih opomena većina obveznika komunalne naknde se oglušuje 
i ne plaća svoja podmirenja..., izdana su Rješenja o ovrsi koja smo najprije dostavili svakom 
obvezniku koji ne podmiruje dugovanja, neki su podmirili, a oni koji su se ponovo oglušili – 
ista smo proslijedili Agenciji za plaćanje.....ovih dana počela ovrha nad istim. Oni koji ne 
maju račune ni u jednoj banci morati ćemo ići na ovrhu zaduženja imovine sa svim 
tražbinama i zakonskim kamatama…. 
 
     Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić: pita, da li se koga oslobađa plaćanja 
komunalne naknade? 
 
     Pročelnik JUO Josip Tončić, oslobođena je škola i zdravstvena ambulanta i socijalno 
ugrožene osobe (po službenom popisu Centra za socijalnu skrb). 
Ujedno je upoznao nazočne da osobe koje primaju socijalnu pomoć preko Centra za socijalnu 
skrb moraju na području JLS odraditi 30 do 90 sati dobrovoljnog rada za opće dobro (takve 
radnike imamo i mi u Komunalnom pogonu naše Općine), a također i osobe preko 
Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju....., koji su osuđeni na kaznu 
zatvora, ali im je zamijenjena radom za opće dobro. 
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         Na samom kraju ove sjednice općinski načelnik Ivan Derežić osvrnuo se malo na 
dostavljeni prijedlog Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, kojeg ćemo 
donositi kroz 30-tak dana....za neke projekte biti će predviđeni veći iznosi, ali na žalost morati 
će se puno koregirati/smanjiti na drugim stavkama (npr. plaće zaposlenika, razna primanja, 
donacije udruga, socijala i ostalo), jer su prihodi na žalost do sada manji i za 40% u odnosu 
na ranije godine..... 
         Svi koji se financiraju iz proračuna, na žalost morati će podnijeti teret - jer nas ni 
najmanje ne očekuje sjajna godina – situacija je vrlo teška kako na nivou države, tako i na 
nivou JLS. 
 
 
         S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 20,10 sati. 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Branka Milinović                                                                     Branko Rođak 


