ZAPISNIK
sa 12. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 22. prosinca 2014.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/14-01/07, Urbroj: 2137/24-14-1, od 17.
prosinca 2014. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,05 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Gabrijela Gašparov Vedriš
3. Mladen Horvat
4. Đuro Kirin
5. Ivan Mikša
6. Vladimir Pintarić
7. Ankica Plečić
8. Branko Rođak
9. Renata Štefec
10. Radmila Švarba, 19,15 sati

Sjednici nisu nazočni:
1. 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. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar
Nakon prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.
U 19,15 sati sjednici je nazočna i vijećnica Radmila Švarba, tako da je sada na sjednici
nazočno 10 /deset/ članova Općinskog vijeća.
Prihvaćanje Zapisnika sa 11. 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 sa 8 glasova „ZA“ i 1
glasom „SUZDRŽANIM“, Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske
Sesvete prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Vijećnik Vladimir Pintarić, (nije nazočio unazad nekoliko sjednica Općinskog vijeća), pa
kako kaže: Pročitavši „Zapisnik sa zadnje 11. sjednice Općinskog Vivjeća“, ostao sam
iznenađen postavljenim pitanjem predsjednika Općinskog vijeća Branka Rođak koje je
postavio na Aktualnom satu sa – koje glasi: „što se točno dogodilo na cesti iza kuće obitelji
Šerbeđija Franje u Mekišu, da je došlo do izlijetanja kamiona....?
*Koliko sam ja upoznat, gosp. Branko Rođak je također sa svojim „kombajnomberačem“ nanio dio spomenutog blata na toj lokaciji kolnika, te mi zbog toga neshvatljivo
njegovo naprijed spomenuto čuđujuće pitanje“– prema toj problematici“!?*
Zatim je nastavio s diskusijom oko kompletne situacije „Nanosa prekomjerne količine
zemlje i blata na spomenutoj lokaciji asfaltnog kolnika“, s kojom je upoznato ovo Općinsko
vijeće, Jedinstveni upravni odjel i Komunalni pogon Općine Podravske Sesvete – te je na
kraju izlaganja iznio svoje osobno ogorčenje „na kompletni provedeni postupak koji se
primjenio prema mještaninu Franji Šerbeđija, kao navodnom krivcu za načinjenu štetu na
kolniku.....“, te zašto se nije reagiralo i za ostale ceste i puteve na području Općine – na
kojima je također bilo nanosa blata (npr. zavoj „Jasenje“)...? Nikada se nije nikoga „kaznilo“
za razna oštećenja kako poljskih puteva, tako i lokalnih cesta na području naše Općine.
Smatram da se Odluka o komunalnom redu Općine Podravske Sesvete, mora primjenjivati
prema svakom počinitelju, a ne samo na pojedincu...., kao što je to bilo u ovom slučaju.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, vrlo iznenađen iznijetom izjavom vijećnika Vladimira
Pintarić, koju je direktno uputio „njemu“, da je i on osobno pridonio onečišćenju navedenog
dijela asfaltnog kolnika - što je skroz neistinito..., da on te dane nije niti bio u tom dijelu
„polja“, a spomenutog dana, niti u samom mjestu.... već je bio u Zagrebu – što se može i
dokazati!!!!
Vijećniku Pintariću rekao je, da to pitanje nije postavio sa „čuđenjem“, – već je tražio kao
„informaciju“ od općinskog načelnika i pročelnika JUO da upoznaju vijećnike i ostale
nazočne na sjednici sa samim slijedom događaja.....i poduzetim zakonskim mjerama zbog
navedenog nanosa blata na asfaltni kolnik, i k tome još nemilog događaja „izlijetanja
kamiona sa ceste u tom predjelu“.
U diskusiju se uključio i općinski načelnik Ivan Derežić, te je opet sve detaljno kao i na
prošloj sjednici Općinskg vijeća iznio slijed događaja:
- dojava i odlazak komunalnog redara na lice mjesta,
- obavljen usmeni razgovor sa tada „poznatim počiniteljem“- da očisti cestu,
- u međuvremenu došlo do izlijetanja kamiona,
- na lice mjesta izašla Policija,
- slijedom toga morale su se poduzeti zakonske mjere, te primijeniti Odluka o komunalnom
redu na području Općine Podravske Sesvete, komunalni redar donio je Rješenje Šerbeđija
Franji, kojim je naloženo da odmah započne sa čišćenjem odnosno uklanjanjem zemlje i blata
sa kolnika.....
S obzirom na žustre reakcije iz iznijetih diskusija, osvrnuo se i na dosadašnji rad
komunalnog redara Općine Podravske Sesvete - Mladena Tudić, da po tom pitanju ne radi
adekvatno svoj posao – jer dovoljno ne poduzima radnje za koje je ovlašten Odlukom o
komunalnom redu na području Općine Podravske Sesvete koju je donijelo Općinsko vijeće
Općine Podravske Sesvete.., te s toga predlaže da se održi jedna sjednica Općinskog vijeća
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samo po tom pitanju „Primjenjivanja Odluke o komunalnom redu na području Općine
Podravske Sesvete – i obavezno pozvati našeg komunalnog redara“, da zajednički
razmotrimo primjenjivanje njegovih ovlasti koje proizlaze iz spomenute Odluke.
No, moram spomenuti, da se rijetko i dojave poneke nepravilnosti...,.ali na žalost nitko
neće reći ime i prezime osobe koja je načinila „ tzv. štetu“....na koji onda način poduzeti
određene zakonske mjere??? – uputio je pitanje vijećnicima;
U ovoj situaciji, toga trenutka imali smo dojavljenu identifikaciju „počinitelja“, k tome je još
došlo i do spomenutom izlijetanja kamiona – s toga smo morali primijeniti sve zakonske
mjere.
Pročelnik Josip Tončić, tematski je ponovo upoznao nazočne sa kompletnim zakonskim
procesom koji se tada primjenio prema počinitelju štete radi nanosa blata na asfaltni
kolnik....., a slijed je onaj, kako je već napomenuo i općinski načelnik u svojoj diskusiji.
Rješenje o naloženju čišćenja kolnika bilo je toga dana dostavljeno počinitelju prema kojem je
imao svoje zakonsko pravo - podnijeti Žalbu, no dotični nije podnio žalbu na Rješenje kojom
bi eventualno mogao navesti nove činjenice..., pa je postupljeno kako već i znadete, a i u
Zapisniku sa prošle 11. sjednice Općinskog vijeća sve piše – (da se ne ponavlja već rečeno).
Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, predlaže da počnemo primjenjivati našu
Odluku o komunalnom redu na području Općine Podravske Sesvete....(iako je teško uperiti
prstom u pojedince...), ali druge nam nema – sve te štete na bilo kojem području „asfaltni
kolnici, poljski putevi... i dr.“ puno koštaju Općinu Podravske Sesvete, pa s toga moramo
čuvati i poštivati ovo što imamo.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kaže da smo svi svjesni da je ova godina bila izuzetno
kišna godina, i zbog toga je došlo velikim dijelom do neželjenih oštećenja puteva, ali moramo
si priznati da ima i ljudi koji nedovoljno paze na očuvanju i kolnika i puteva. S toga smatram
da moramo potaknuti „svijest“ naših mještana da čuvaju kompletnu našu komunalnu
infrastrukturu na području Općine Podravske Sesvete.
Općinski načelnik Ivan Derežić, stoji iza svojeg već iznijetog prijedloga da sazovemo
jednu sjednicu Općinskog vijeća na koju ćemo pozvati i našeg komunalnog redara Mladena
Tudić – kako bi se zajednički dogovorili oko daljnjeg poduzimanja svih zakonskih odredbi
kojima ćemo nastojati sprječavati daljnja „namjerna i nenamjerna“ oštećenja - nikako se više
ne smije ne reagirati na takve štete!
Nazočni su suglasni sa prijedlogom općinskog načelnika oko održavanja sjednici
Općinskog vijeća „po pitanju primjene Odluke o komunalnom redu na području Općine
Podravske Sesvete“...i ističu da se u potpunosti slažu sa primjenjivanjem navedene
Odluke na svakog počinitelja koji napravi bilo kakvu štetu....!
Vijećnik Vladimir Pintarić, postavio je pitanje mosta „Limbuš“.....kakvi su to strašni
problemi da se ne mogu bar zamjeniti grede na mostu, kako bi ljudi mogli prelaziti preko
istoga radi obrađivanja svojih poljoprivrednih površina. Rade takovog momentalnog „stanja –
derutnog mosta“, moraju ići na puno udaljeniji prijelaz zbog kojeg si stvaraju još veće
troškove pri obradi zemljiša koje je u dašnje vrijeme i ovako financijski preteško za
poljoprivrednika.
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Općinski načelnik mu dao odgovor, da za takvu vrstu popravka „Hrvatske vode“ neće
dati suglasnost....ovih dana od Policije smo primili dopis kojim nam naređuju da i fizički
zatvorimo most - dovozom zemlje....!
Konkretno dajem odgovor, mi nemamo financijskih sredstava ni za projekt toga mosta, a ne
za izradu novoga....na žalost situacija je takva kako sam već na nekoliko sjednica Općinskog
Vijeća i iznio..., i tu nažalost ne možemo ništa pomoći da se most osposobi za prijelaz.
Vijećnik Vladimir Pintarić, također je postavio pitanje - tko je prije par godina sanirao
most „Ruškova greda“.
Odgovor mu dao općinski načelnik: most je saniran zajednički Općina Podravske Sesvete
i Hrvatske šume.
Kako više nije bilo nikakvih pitanja ni rasprave, predsjednik je završio sa Aktualnim
satom u 18,50 sati.
Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda, i to: Točka 17.
„Donošenje Odluke o izradi strategije razvoja Općine Podravske Sesvete“, a ostale točke se
pomiču po daljnjem redoslijedu.
Nakon provedenog glasovanja Dnevni red sa nadopunom je 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 2014. godini, i to:
-u osnovnom školstvu,
-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 2014.
godini.
3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini.
4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete
za 2014. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Podravske
Sesvete u 2015. 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 2015. godini.
7. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini.
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8. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, sa
projekcijom za 2016. i 2017. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske
Sesvete za 2015. godinu.
10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.
studenoga do 30. studenoga 2014. godine.
11. Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći starijim osobama za Božić 2014.
godine, na području Općine Podravske Sesvete.
12. Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na
područje Općine Podravske Sesvete tijekom 2015. godine.
13. Donošenje Odluke o sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih škola
s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
14. Donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza polaznika Male škole i
učenika Područne osnovne škole za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine.
15. Donošenje Suglasnosti na Odluku o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Javne
vatrogasne postrojbe Đurđevac.
16. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli posebne stipendije Petri Šerbeđija, iz
Podravskih Sesveta za akademsku 2014/2015. godinu.
17. Donošenje Odluke o postupku izrade strategije razvoja Općine Podravske Sesvete.
18. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za listopad 2014.
godine.
19. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za studeni 2014. godine.
20. R a z l i č i t o.

Točka 1.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba
na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, i to:
*******************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, predložio je da se
razmatranje i diskusija po programima odradi zajednički, a glasanje pojedinačno.
Prijedlog predsjednika Vijeća za zajedničko razmatranje je prihvaćeno od strane nazočnih.
Općinski načelnik Ivan Derežić, naglasio je da su ukupni prihodi znatno manji od
planiranih, prije donošenja „Rebalansa“ moramo izmijeniti programe javnih potreba....,
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 koji su usklađeni sa Izmjenom i dopunom Proračuna Općine Podravske Sesvete za
2014.g., a za što lakše praćenje da će svaki program i plan pojedinačno obrazložiti, te moli
nazočne da se jave u svezi bilo kakvih nejasnoća;
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- Program u osnovnom školstvu:
U ovom programu vrlo je vidljivo već po samoj specifikaciji za što su sve sredstva
raspoređena, a to su sredstva: za nabavu školskih knjiga učenicima Područne škole od I. do
VIII. razreda, nastavna pomagala (prijenosna računala i projektori), opremu i inventar,
ljetovanje-prijevozi na školske izlete, prijevoz učenika iz Draganaca.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa
javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini ,
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Program u kulturi:
U obrazloženju je računovodstvena referentica Jasminka Miloš, nazočne upoznala sa
izmjenom navedenog programa da se ukupna planirana sredstva od 520.000,00 kuna
zamjenjuju iznosom od 360.000,00 kuna
Izmjene i dopune u ukupnom iznosu kako su navedene, odnose se na smanjenja:
-za KPU „Mladost“,
-za HFD „Sesvečice“,
-za „Kulturne manifestacije“ i
-za „Kapitalne donacije“ (neprofitnim organizacijama, udrugama i društvima).

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u
2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Plan u socijalnoj skrbi:
U ovom programu smanjenje se odnosi na stavku „Sufinanciranje prijevoza učenika
srednjih škola“, „Ogrjev za socijalno ugrožene“ i „Ostali rashodi“, objasnila je nazočnima
računovodstvena referentica.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini ,
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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- Program za šport:
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, obrazložila je nazočnima kod kojih
udruga je došlo do povećanja sredstva u odnosu na Plan 2014.g., a to je vrlo vidljivo u
usporedbi sa „Rebalansom“.
Povećanje sredstava odnosi se na udrugu NK „Mladost“ – za iznos od 3.000,00 kuna, „Ženski
nogometni klub“ – za iznos od 8.000,00 kuna, i „Pikado klub“ - za iznos od 1.000,00 kuna, i
smanjenje „LU Jelen“ – za iznos od 5.000,00 kuna.
Svako ovo povećanje opravdano je pismenim zahtjevom od strane navedenog kluba.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Podravske Sesvete u
2014. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture na području
Općine Podravske Sesvete u 2014. 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.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Podravske Sesvete u 2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014.g.
*****************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, računovodstveni referent Jasminka Miloš
upoznala je nazočne sa izmjenama navedenog programa koje se odnose na održavanje javnih
površina, održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne rasvjete.
Otvorena rasprava.

7

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM
o izmjenama Programa održavanja komunalne isfrastrukture na području Općine
Podravske Sesvete u 2014. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 4.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014. 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.
Općinski načelnik Ivan Derežić, kratko se osvrnuo na prihodovnu stranu iz koje je vrlo
vidljivo da je smanjenje u odnosu na planirano nažalost -50 %. Na spomenuto smanjenje je
utjecala smanjena renta i sredstva koja smo planirali iz eu fondova za izgradnju dječjeg
vrtića....
Nazočne je vro detaljno upoznao sa novim obračunom „preraspodjelom“ rente….koja se
obračunava po granicama eksploatacionog polja, tako da su neke općine dobile više, a neke
manje......(i mi smo u toj manjoj kategoriji).
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da su sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesene

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2014. godinu, koje
su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 5.
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području
Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, i to:
*********************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, predložio je da se
razmatranje i diskusija i po ovim programima odradi zajednički, a glasanje pojedinačno.
Prijedlog predsjednika Vijeća za zajedničko razmatranje je prihvaćeno od strane nazočnih.
-Program u osnovnom školstvu:
S obzirom da su svi programi dostavljeni vijećnicima u sazivu sa materijalima, otvara
raspravu.
Općinski načelnik Ivan Derežić, osvrnuo se kompletno na sve „Programe javnih potreba
za 2015.g.“, napomenuvši – da je teško planirati, jer vidimo kakva je kompletna situacija u
državi…., a naše ljude ne bi željeli opterećivati novim nametima „povećanjem komunalne
naknade i komunalnog doprinosa“…u svim programima, predviđena su manja financijska
sredstva u odnosu na prošlogodišnje planiranje/ostvarenje.
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Pokušati ćemo „izvući“ neka sredstva iz konhezicijskih fondova – ali prije toga moramo
izraditi potrebne strateške planove… Također je upoznao nazočne o „kategoriji razvijenosti i
financiranju iz spomenutih fondova“ – mi smo nažalost opet negdje u 3. kategoriji.

S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesen PROGRAM potreba u osnovnom
školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.

-Program u kulturi:
Predsjednik Općinskog vijeća iznio je uvodno izlaganje, a zatim otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM javnih
potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

-Program u socijalnoj skrbi:
Predsjednik Općinskog vijeća iznio je uvodno izlaganje, a zatim otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesen PROGRAM potreba u socijalnoj
skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.

-Predškolski odgoj:
Predsjednik Općinskog vijeća iznio je uvodno izlaganje, a zatim otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesen PROGRAM javnih potreba u
predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je ujedno
i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

-Program u sportu:
Predsjednik Općinskog vijeća iznio je uvodno izlaganje, a zatim otvorio raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM javnih
potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , koji je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 6.
Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2014.g.
*****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podravske Sesvete u 2015. 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 2015. godini
*****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM održavanja
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 8.
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.g.
sa projekcijom za 2016. i 2017. 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 .
Otvorena je rasprava.
Nije bilo nikakvih pitanja niti rasprave.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
PRORAČUN OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. godinu sa projekcijom za 2016. i
2017. godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu
*************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon uvodne riječi zamolio je računovodstvenu
referenticu za obrazloženje.
Računovodstveni referent 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 10.000.000,00 kn (a, to je sveukupni dug Općine – kredit od HBOR-a).
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Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o izvršavanju
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, koja je ujedno sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
Točka 10.
Donošenje o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje
od 01. studenoga do 30. studenoga 2014.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 sa 6 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014.g. za razdoblje od 01.11. do 30.11.2014. godine, koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Vijećnica Radmila Švarba, dolazi na sjednicu u 19,15 sati i ispričava se na zakašnjenju
radi obveze svojeg radnog vremena u zdravstvenoj ambulanti-popodnevna smjena.
Točka 11.
Donošenje Odluke o dodjeli jednokratne pomoći starijim osobama
za Božić 2014.g. na području Općine Podravske Sesvete
**********************************************************
Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, a zatim je kratko
obrazloženje po ovoj predloženoj Odluci dao općinski načelnik i pročelnik JUO, napomenuvši
da bi se i ove godine starijim osobama za Božić dodijelila jednokratna pomoć u visini 100,00
kuna. Pravo na ostvarenje imali bi korisnici koji su navršili 65. godina života i da im je
mjesečni dohodak niži od 1.500,00 kuna. Svakom takvom korisniku biti će uručena Potvrda
za ostvarenje prava na jednokratnu pomoć.
Kako je Prijedlog odluke bio dostavljen vijećnicima
predsjednik je otvorio raspravu.

sa materijalima uz saziv,

S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donesena ODLUKA o dodjeli
jednokratne pomoći starijim osobama za Božić 2014.g. na području Općine Podravske
Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 12.
Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne
energije na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2015. 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 04. prosinca 2014.godine, zatražio dostavu ponuda od 2 /dva/ ponuditelja /usluga, da dostave
svoje pismene ponude za uslugu opskrbe energijom za potrebe Općine Podravske Sesvete
sukladno troškovniku – procijenjene vrijednosti nabave: 110.000,00 kuna, i to slijedećih: „HEPOPSKRBA“ d.o.o. Sektor za nabavu i prodaju električne energije Sjever, iz Križa, Trg Svetog
križa 7, i „HEP-OPSKRBA“ d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37.

Do trenutka otvaranja ponuda pisanu ponudu je podnio 1 /jedan/ ponuditelj.
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 117.796,90 kuna.
Općinski načelnik predložio je Općinskom vijeću odabir pristigle ponude „HEP-OPSKRA“
d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37.
Predsjednik Vijeća Branko Rođak pita, da li ima kakvih pitanja po iznesenom izvješću
odabira ponude za opskrbu električnom energijom za potrebe Općine Podravske Sesvete tijekom
2015. godine.
S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o sklapanju
godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na području Općine Podravske Sesvete
tijekom 2015.g. sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37, koja je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika
Točka 13.
Donošenje Odluke o sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih
škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje
siječanj – lipanj 2015. godine
******************************************************************
U uvodnoj riječi predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuo je da su vijećnici u sazivu s
materijalima primili Prijedlog navedene Odluke, te je zamolio pročelnika JUO za eventualno
dodatno obrazloženje.
Pročelnik Josip Tončić, izvijestio je nazočne da smo početkom ove školske godine donijeli
Odluku o sufinanciranju prijevoza za razdoblje rujan – prosinac 2014. godine, a sve prema
planiranim sredstvima u Proračunu Općine. Iz toga razloga moramo ponovo donijeti Odluku o
sufinanciranju i organizaciji prijevoza učenika srednjih škola za ovo naredno razdoblje siječanj –
lipanj 2015. godine.
„Svi uvjeti ostaju isti“ , te predlaže da se ovlasti općinski načelnik Ivan Derežić, da može potpisati
Ugovore o prijevozu sa koncesionarima za naredno razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine.
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Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena Odluka o sufinanciranju i
organizaciji prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za
razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine, koja je ujedno i sastavni dio ovog Zapisnika.
Točka 14.
Donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza polaznika Male škole
i učenika Područne osnovne škole za razdoblje siječanj prosinac 2015.g.
***************************************************************
Obrazloženje oko donošenja navedene Odluke koju su vijećnici primili u materijalima sa
sazivom, iznio je općinski načelnik i pročelnik JUO Josip Tončić, napomenuvši između
ostaloga da se ova Odluka odnosi na djecu iz Draganaca za koje nije organiziran prijevoz od
strane Županije i škole, a s obzirom da smo mi usmjerili djecu iz Draganaca da pohađaju
osnovnu školu u Podravkim Sesvetama, umjesto njihove Matične škole po mreži školstva u
Ferdinandovac, već nekoliko godina organiziramo prijevoz djece iz Draganaca – s toga
predlažemo da to bude i dalje tako, a također se to odnosi i na polaznike „Male škole“.
Pročelnik JUO Josip Tončić, napomenuo je, da u članku 5. ove Odluke piše na koji je
način općinski načelnik ovlašten za sklapanje ugovora sa prijevoznicima u svezi navedenog
prijevoza.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“, donesena Odluka o financiranju troškova
prijevoza polaznika Male škole i učenika Područne osnovne škole za razdoblje siječanj prosinac 2015.godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 15.
Donošenje Suglasnosti na Odluku o prijedlogu izmjena i dopuna Statuta
Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac
**************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, nakon svojeg uvodnog izlaganja u ovu točku zamolio
je pročelnika JUO Josipa Tončić za kratko obrazloženje.
Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne da smo kao suosnivači Javne vatrogasne
postrojbe Đurđevac, nakon sjednice Upravnog vijeća JVP primili Odluku o prijedlogu
izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, te sukladno tome dostavili
smo vam prijedlog navedene Suglasnosti u sazivu sa ostalim materijalima.
Općinski načelnik Ivan Derežić i pročelnik Josip Tončić ujedno predlažu prihvaćanje
spomenute Suglasnosti.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 10 glasova „ZA“ donesena SUGLASNOST na Odluku o
prijedlogu izmjena i dopuna Statuta Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac, koja je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisn
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Točka 16.
Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli posebne stipendije Petri Šerbeđija
iz Podravskih Sesveta za akademsku 2014/2015. godinu
*******************************************************************
Pročelnik JUO Josip Tončić, upoznao je nazočne da je studentica Petra Šerbeđija,
dostavila zahvalu na odobrenoj prošlogodišnjoj financijskoj pomoći za studiranje na drugom
studiju – kao izvanredni diplomski studij knjižničarstva i ujedno dostavila zamolbu da joj
pomognemo i u ovoj akademskoj godini.
Općinski načelnik Ivan Derežić, izvijestio je nazočne da je studentica Petra Šerbeđija,
redovita studentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci i od Općine Podravske Sesvete prima
redovitu stipendiju od 600,00 kuna mjesečno. Mišljenja je, da mlade moramo poticati a
posebno „ovakve primjere – studenata“ kao što je navedena studentica koja studira paralelno i
ovaj drugi studij…, s toga predlaže da joj i u ovoj akademskoj godini pomognemo, ali sa
200,00 kuna mjesečno (prošle godine smo odobrili 300,00 kuna mjesečno, s obzirom na
kompletnu financijsku situaciju predlažem iznos od 200,00 kuna).
Vijećnici Gabrijela Gašparov Vedriš, Vladimir Pintarić i Renata Štefec, protive se
smanjenju ove posebne financijske pomoći, već predlažu da bude u visini prošlogodišnje u
iznosu od 300,00 kuna mjesečno.
*Kako više nije bilo drugih prijedloga za visinu stipendije – provedeno je glasovanje po
prijedlogu općinskog načelnika*
Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa
„PROTIV“, donesena ODLUKA o dodjeli posebne stipendije studentici Petri Šerbeđija, u
iznosu 200,00 kuna mjesečno, počevši od 01. siječnja i traje do 31. srpnja 2015. godine, koja
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 17.
Donošenje Odluke o postupku izrade strategije razvoja
Općine Podravske Sesvete
************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, zamolio je općinskog
načelnika za obrazloženje donošenja predložene Odluke.
Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne je upoznao sa potrebom donošenja Odluke o
izradi Strategije razvoja Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 2015. do 2020. godine,
kojom ćemo utvrditi razvojne ciljeve usmjerene prema društveno gospodarskom razvoju
Općine Podravske Sesvete, a prije svega to je stvaranje podloge za pripremu i apliciranje
projekata prema EU i drugim fondovima. Znači, ova Odluka nam je temelj za vođenje
postupka, pripreme i izrade dokumenata radi utvrđivanja prijedloga Strategije za vođenje
javne rasprave i utvrđivanje konačnog prijedloga Strategije razvoja Općine Podravske Sesvete
za navedeno razdoblje.
Ujedno je napomenuo da ima nekih naznaka zainteresiranih poduzetnika za nove projekte na
području naše Općine, a da bi se ti projekti mogli realizirati „moramo imati viziju…i o njoj u
narednom razdoblju moramo raspravljati“.

Otvorena rasprava.
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S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen
Odluka o izradi Strategije Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015. do 2020. godine,,
koja je ujedno i sastavni dio izvornika Zapisnika.
Točka 18.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira
i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje
Đurđevac za 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 10 glasova „ZA“ prihvaćena.
Točka 19.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične
policije Koprivnica za studeni 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 10 glasova „ZA“ prihvaćena
Točka 20.
Različito
****************
Općinski načelnik Ivan Derežić, predlaže da se tijekom mjeseca siječnja održi
zajednička sjednica Općinskog vijeća i poduzetnika sa područja Općine Podravske Sesvete,
kako bi zajednički porazgovarali o razvojnim programima….
Na kraju općinski načelnik svim nazočnim čestita predstojeće blagdane te se zahvaljuje
na poslovnoj suradnji.
Predsjednik Općinskog vijeća se također zahvaljuje na jednoj konkretnoj suradnji svih
vijećnika, te svima želi sve najbolje za Božić i Novu godinu.
S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima na
odazivu i završava sjednicu u 20,10 sati.

ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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