ZAPISNIK
sa 16. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 29. rujna 2015.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke
Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/04, Urbroj: 2137/24-15-1, od 23.
rujna 2015. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19.10 sati, pozdravio
nazočne i predložio prozivku nazočnih.
Sjednici su nazočni:
a) članovi Općinskog vijeća:
1. Marko Derežić
2. Mladen Horvat
3. Đuro Kirin
4. Ivan Mikša
5. Vladimir Pintarić
6. Ankica Paula Plečić
7. Branko Rođak
8. Renata Štefec
9. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Miroslav Tudić

b) ostali nazočni:
1. Ivan Derežić, općinski načelnik
2. Josip Tončić, pročelnik JUO
3. Jasminka Miloš, računovodstveni referent
4. Branka Milinović, stručni referent, zapisničar
Nakon provedene prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/
članova od ukupno 10 /deset/ članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može
pravovaljano odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete.
S obzirom da nije bilo nikakvih primjedbi na navedeni Zapisnik provedeno je
glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik Vijeća konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“ Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Vladimir Pintarić: traži informaciju/pitanje – zašto naša Općina nije ove godine zatražila
proglašenje elementarne nepogode na poljoprivrednim usjevima uzrokovanom sušom kao što
su to učinile neke općine u našoj KCŽ županiji?
Ivan Derežić: predsjednik Povjerenstva za proglašenje elementarnih nepogoda Stjepan
Vlašić, a ujedno i moj zamjenik, šteta što nije nazočan ovoj sjednici jer bi dao obrazloženje na
postavljeno pitanje...U razgovoru sa njim on je izjavio da nema potrebe za proglašenjem jer
nisu takvi % štete koji bi podlegli proglašenju.
Mi smo imali i istragu od strane MUP-a za štete od elementarne nepogode ranijih godina....pa
smo i tu oprezni za proglašenja....
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, također odgovorio na postavljeno pitanje da je
osobno razgovarao sa g. Stjepanom Vlašić /da nema dovoljno % za proglašenje, ipak to nisu
štete veće od 50% za koje se navodno proglašava...itd).
Pročelnik Josip Tončić, ove godine nitko od mještana nije niti nazvao da prijavi štetu,
dok su prijašnjih godina kad je šteta na poljoprivrednim usjevima bila velika dolazili/ili zvali
telefonski za prijavu....inače Župan proglašava elementarnu nepogodu na prijedlog Općina
ako postoji stvarna šteta.
Oko elementarne nepogode u diskusiju su se uključili i vijećnici Đuro Kirin i Ivan
Mikša, objašnjavajući priznavanja nastalih šteta od strane države/osiguravajućih
kuća/lovačkih uduga...., sve je to neznatno...odnosno vrlo nepovoljno za
poljoprivrenika/proizvođača.
Đuro Kirin: pita da li će se urediti prilazna staza/ulazak u crkvu sa sporednog ulaza (predlaže
da se bar postave betonske ploče)?
Općinski načelnik Ivan Derežić, kaže da je to unutar ograđenog dijela iza ograde.....Inače, radi se
izmjena i dopuna Glavnog projekta za rekonstrukciju i uređenje dijela ulice Ivana Mažuranića...i ovih
dana prijavljen je početak gradnje.... jer ćemo spomenuto uređenje pokušati rješavati preko Mjera 7. iz
koje se može „Financirati asfaltiranje/obnova nerazvrstanih cesta koja je u svojoj dužini presječena sa
županijskom“, a u tom sklopu tada bi riješili i uređenje okoliša oko crkve.

Kako više nije bilo pitanja aktualni sat je završen u 19,30 sati.
Prije predlaganja i prihvaćanja dnevnog reda pročelnik Josip Tončić zamolio je predsjednika
Općinskog vijeća Branka Rođak za kratko obrazloženje.
Predsjednik vijeća daje riječ pročelniku.

Pročelnik Josip Tončić, upoznaje nazočne da se odluke prije objave u „Službenom
glasniku Koprivničko-križevačke županije“, dostavljaju u Ured državne uprave Koprivničkokriževačke županije na nadzor zakonitosti. S obzirom da smo spomenute Odluke pod točkom
1. i 2. koje su predložene u Sazivu za ovu 16. sjednicu Općinskog vijeća donijeli na prošloj 15.
sjednici Općinskog vijeća/pri njezinom nadzoru bilo nam je sugerirano da ne možemo
određivati osnovicu, već koeficijent. Zbog toga je izrađen novi Prijedlog Odluka koje su vam i
dostavljene u sazivu sa ostalim radnim materijalima.
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Ujedno podsjeća vijećnike o potrebi donošenja ove Odluke: tijekom mjeseca lipnja o.g.
Ministarstvo uprave RH dostavilo je Uputu svim JLS, a koja se odnosi na uređenje prava
lokalnih dužnosnika.
U Uputi je precizno objašnjeno koja sve prava lokalni dužnosnici mogu imati, te je određen
rok do 30. rujna 2015.g. u kojem JLS moraju uskladiti svoje akte sa zakonima kako ih tumači
Ministarstvo uprave.
Ministarstvo uprave zauzelo je stav da se prava lokalnih dužnosnika ne mogu poistovjetiti s
pravima lokalnih službenika i namještenika, a ni s pravima radnika iz radnog odnosa.
Razlog je taj što se lokalni dužnosnici ne primaju i ne raspoređuju u službu rješenjem, niti
sklapaju ugovora o radu, već obnašaju dužnost temeljem rezultata provedenih izbora i kao
takvi ne mogu koristiti materijalna i druga prava propisana kolektivnim ugovorom sa kojim
se uređuju prava službenika i namještenika.
Također ne podliježu obvezi prisutnosti na radu u određenom radnom vremenu, pa nisu dužni
ni opravdavati svoju eventualnu odsutnost.
Slijedom navedenog lokalni dužnosnici imaju Zakonom o plaćama u JLS i područnoj
(regionalnoj samoupravi) utvrđeno pravo na plaću i staž osiguranja, te prava u skladu sa
propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i naknadu stvarnih materijalnih troškova
nastalih u vezi obavljanja dužnosti.
Nakon iznijetog obrazloženja, predsjednik Općinskog vijeća pita da li netko ima kakvu
nadopunu na predloženi Dnevni red.
S obzirom da nije bilo nikakve nadopune provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen dnevni red koji glasi:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete.
2. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog
načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog
odnosa.
3. Donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji
prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za
razdoblje rujan – prosinac 2015. godine.
4. Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje izabranom
članu Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranog s liste grupe birača iz
Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda
Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj
2015/2016. godini.
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju proračunskih sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za
razdoblje od 1. do 31. srpnja 2015. i za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2015.
godine.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za lipanj, srpanj
i kolovoz 2015. godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za srpanj i kolovoz 2015. godine.
9. R a z l i č i t o.
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Točka 1.
Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima
općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete
**************************************************************************
Prijedlog odluke dostavljen je vijećnicima u sazivu te predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Pročelnik Josip Tončić, pita da li ima tko kakvo dodatno pitanje po navedenoj odluci s
obzirom da je prije prihvaćanja dnevnog reda dao obrazloženje potrebe donošenja navedene
Odluke.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o
izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika
općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.
Točka 2.
Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika
Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
***************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, pročelnik Josip Tončić, ističe da se
ova Odluka odnosi na zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavlja bez
zasnivanja radnog odnosa, te da se prema Tumačenju Ministarstva uprave također mora
uskladiti sa zakonskim odredbama, a isti je slučaj bio kod donošenja kao i Odluka iz 1. točke
ovog dnevnog reda....sugerirano od Ureda državne uprave Koprivničko-križevačke županije
nakon nadzora zakonitosti, kako je već i spomenuo.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o
izmjenama Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika
Općine Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 3.
Donošenje Odluke o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji
prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za
razdoblje rujan – prosinac 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 općinskog načelnika za eventualno
dodatno obrazloženje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, nazočne upoznaje sa donošenjem Odluke, to nije nikakva
novina/već kao i svake godine, tako i ove pomažemo roditeljima-djece polaznika srednjih škola
sa sufinanciranjem i organizacijom prijevoza kako je i navedeno u Prijedlogu ove odluke. Odluku
donosimo do kraja godine, ali na žalost ne možemo istu prije pripremiti – preko ljetnih mjeseci jer
ne znamo koje će se „novine“ pojaviti od strane države i Ministarstva za obrazovanje.....u svezi
prijevoza učenika srednjih škola.
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U Prijedlogu Odluke u članku 5 .i 7 naveden je način sufinanciranja prijevoza, s toga nije
potrebno dodatno obrazloženje.
Pročelnik Josip Tončić također je dao obrazloženje, da je nastava već počela a tek se sada donosi
Odluka. Nismo mogli ranije jer je Vlada RH tek ovih dana donijela Uredbu o sufinanciranju prijevoza
učenika polaznika srednjih škola. Općina Podravske Sesvete i ove godine preuzima sufinanciranje razlike
do 100% cijene mjesečne karte. Jedino financira prijevoz učenika koji se školuju u Virovitičko-podravskoj
županiji iz već vrlo poznatih razloga. Novina je da se može direktno sa određenim prijevoznikom sklopiti
Ugovor o prijevozu do određenog iznosa vrijednosti bagatelne nabave tj. do 70.000,00 kuna godišnje,
naravno ako prijevoznik ispunjava uvjete prijevoza.

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o kriterijima, načinu
sufinanciranja i organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine
Podravske Sesvete za razdoblje rujan-prosinac 2015.godine, koja je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 4.
Donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito financiranje izabranom članu
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranog s liste grupe birača iz Proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu
***************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, pročelnik Josip Tončić izvijestio je nazočne da
je predsjednik Općinskog vijeća od Državnog izbornog povjerenstva primio Prijedlog za
donošenej navedene Odluke, a iz razloga što izabrani član Općinskog vijeća Općine
Podravske Sesvete Miroslav Tudić, nije u propisanom roku dostavio Državnom izbornom
povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2014.g. te je povrijedio odredbe članka 30.
stavka 2. i 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,
Slijedom toga predloženo nam je donošenje Predložene odluke o obustavi isplate sredstava
izabranom članu Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete, izabranog s liste grupe birača i
traje sve do dostave godišnjeg financijskog izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu...., a
iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom zakašnjenju dostave.
Otvorena rasprava.
Računovodstveni referent Jasminka Miloš, postavila je pitanje pročelniku Josipu
Tončić...s obzirom da je donošenje ove Odluke već slijedeće tromesečje što je sa isplatom
između donošenja ove Odluke.
Pročelnik je odgovorio NE isplata, jer je u članku 41. Zakona o fiannciranju političkih
aktivnosti i izborne promidžbe točno definirano.
Otvorena rasprava.
S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ donesena Odluka o obustavi isplate sredstava
za redovito financiranje izabranom članu Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete
izabranog s liste grupe birača iz proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu, koja
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 5.
Donošenje Odluke o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda
Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj
2015/2016. godini
************************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, obrazloženje je podnio
pročelnik JUO Josip Tončić, točno naglasivši zašto se donosi ova Odluka:
- na prošloj sjednici donesena je Odluka o kupnji školskih udžbenika koji su tijekom ovog
mjeseca isporučeni ravnateljici Područne škole, te ujedno i podijeljeni djeci uz potpis Izjave
roditelja o primopredaji istih od strane škole,
- ovo je samo jedan slijed da Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete donira Osnovnoj
školi školske udžbenike, kako bi se znala financijska vrijednost donacije knjiženja.
Do danas još nemamo točni iznos vrijednosti knjiga, jer još neke knjige nedostaju pa će
se konačni iznos evidentirati i upisati u Odluku o donaciji, ali iz tog razloga nisam napisao i
dostavio vama prijedlog Odluke.
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, nazočne je izvijestila da su knjige do
danas dostavljene u školu u vrijednosti oko 71.000,00 kuna, a nedostaje još negdje oko 6
knjiga (koje nisu isporučene ili naručene od strane škole – to je njihov tehnički dio). I, to će
biti isporučeno još ovog tjedna.
Općinski načelnik Ivan Derežić, izvješćuje da smo prošle godine kupili komplet knjiga za
učenike od I. do VIII. razreda, ali većina ih je knjiga radnih po kojima djeca moraju pisati, a i kvaliteta
je dosta loša....tako da smo morali nadokupiti većinu knjiga iako su knjige tiskane za 4. generacije.
Ova Odluka donosi se kako je pročelnik napomenuo – a to je, kao slijed vrijednosti donacije koja
će se regulirati Ugovorom o donaciji između Općine Podravske Sesvete i matične Osnovne škole
Kloštar Podravski.

Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakvih pitanja niti diskusije predsjednik je proveo glasovanje,
a nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“donesena Odluka o
donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda Osnovne škole Kloštar
Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj godini 2015./2016., koja je ujedno i
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 6.
Donošenje Zaključka o usvajanju Izvjšća o korištenju proračunskih sredstava
Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu za razdoblje
od 1. do 31. srpnja 2015. i za razdoblje od 1. do 31. kolovoza 2015. godine
***************************************************************************
Općinski načelnik u svojim izvještajima navodi da u ovim izvještajnim razdobljima
korištenja proračunske zalihe nije bilo.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, 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 2015. godinu za razdoblje od 01. srpnja do 31. kolovoza 2015.godine. koji je
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 7.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za lipanj, srpanj i
kolovoz 2015. 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“ usvojena.

Točka 8.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične
policije Koprivnica za srpanj i kolovoz 2015. 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“ usvojena.

Točka 9.
Različito
***************
Općinski načelnik izvještava nazočne da je zamoljen od načelnika Pogranične policije,
da vas obavijestim o praćenju i suradnji oko ove „krize izbjeglica“ , .....U svezi bilo kakvog
evidentiranog slučaja ili kakve sumnjive informacije, javiti u Ured Općine Podravske
Sesvete, a sve u cilju stanja sigurnosti na našim područjima i sigurnosti prema državnoj
granici sa Republikom Mađarskom koja je ovih dana donijela i novi „Zakon o povredi
granice“, koji je prilično strog u pogledu povrede granice.
S obzirom da više nije bilo pitanja niti rasprave, predsjednik se zahvaljuje nazočnima
na odazivu i završava sjednicu u 20.15 sati.

ZAPISNIČAR:
Branka Milinović

PREDSJEDNIK:

Branko Rođak
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