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Z A P I S N I K  

sa 18. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 22. prosinca 2015.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/15-01/06, Urbroj: 2137/24-15-1, od 17. 
prosinca 2015. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18.10 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
          Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                                              

1. Marko Derežić                                                         1. Miroslav Tudić                                     
2. Mladen Horvat                                                         2. Vladimir Pintarić 
3. Đuro Kirin                                                                                               
4. Ivan Mikša 
5. Ankica Paula Plečić  
6. Branko Rođak 
7. Renata Štefec 
8. 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 10 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati. 
          
         Prihvaćanje Zapisnika sa 17. 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 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete prihvaćen. 
 

AKTUALNI  SAT 
 

          Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, u ime mještana/polaznika seminara za 
pesticide s područja Općine Podravske Sesvete, postavio je pitanje općinskom načelniku da 
kad će se vraćati dio financijskih sredstava/sufinanciranje osobama koje su položile ispit za 
upotrebu pesticida tijekom ove godine. 
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         Općinski načelnik Ivan Derežić, dao je odgovor (neka to pitanje uputi u Jedinstveni 
upravni odjel Općine Podravske Sesvete).  
 
          Vijećnik Đuro Kirin, nadovezao se na diskusiju općinskog načelnika, da je on kao vijećnik 
prisustvovao svakoj sjednici Općinskog vijeća, ali da niti na jednoj sjednici  nije bilo rasprave za 
sufinanciranje navedenog polaganja ispita za upotrebu pesticida, a ne da bi bila donesena Odluka o 
sufinanciranju navedenih troškova ispita. Ujedno, osobno smatra da si svaki poljoprivrednik može 
platiti polaganje ispita za upotrebu pesticida, jer iznos sredstava nije bio veliki. 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, rekao je nazočnima da je Koprivničko-križevačka 
županija sufinancirala polaganje ispita za upotrebu pesticida, s toga neka se osobe koje su 
položile navedeni ispit jave u nadležni Odjel Županije u Koprivnici. 
 
 Kako više nije bilo pitanja aktualni sat je završen u 19,25 sati. 
 
         Predsjednik Općinskog vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda, i to:  
Točka 11.„Donošenje Pravilnika o financiranju programa projekata udruga koji su od interesa za 
Općinu Podravske Sesvete“, Točka 12. „Razmatranje i 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 2016. godinu a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu“ i Točka 13. „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 2016. godinu“, a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu. 
 
         Nakon provedenog glasovanja Dnevni red sa nadopunom je jednoglasno sa 8 glasova 
„ZA“ prihvaćen, i glasi: 
    

DNEVNI RED: 
1. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba na području 

Općine Podravske Sesvete u 2015. godini, i to: 
-u osnovnom školstvu, 
-u području predškolskog odgoja, 
-u kulturi, 
-u socijalnoj skrbi i 
-u sportu. 

2. Razmatranje i donošenje  Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja 
komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u  

      2015. godini. 
3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini. 
4. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. 

godinu. 
5. Razmatranje i donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito 

izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu. 
6. Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području Općine Podravske Sesvete 

u 2016. godini, i to: 
-u osnovnom školstvu, 
-u kulturi, 
-u socijalnoj skrbi, 
-u predškolskom odgoju i 
-u sportu. 
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7. Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

8. Razmatranje i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na 
području Općine Podravske Sesvete u 2016. godini. 

9. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu, sa 
projekcijom za 2017. i 2018. godinu. 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2016. godinu. 

11. Donošenje Pravilnika o financiranju programa projekata udruga koji su od interesa 
za Općinu Podravske Sesvete. 

12. Razmatranje i 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 2016. godinu. 

13. 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 2016. 
godinu. 

14. Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete. 
15. Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na 

područje Općine Podravske Sesvete tijekom 2016. godine. 
16. Donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza učenika  iz Draganaca 

polaznika Područne osnovne škole Podravske Sesvete za razdoblje siječanj - 
prosinac 2016. godine. 

17. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.g. za razdoblje od 01. 
studenoga do 30. studenoga 2015. godine. 

18. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za studeni 2015. godine. 

19. 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 2015. godini, i to: 
******************************************************************* 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, dao je riječ 
općinskom načelniku i računovodstvenoj referentici za dodatno obrazloženje. 
        
        Općinski načelnik Ivan Derežić, naglasio je da su ukupni  prihodi znatno manji od 
planiranih, te je ovo klasični  način razmatranja i donošenja Programa o izmjenama programa 
javnih potreba prije donošenja „Rebalansa“...., materijale ste primili u sazivu, te predlaže da 
se postave pitanja radi eventualnog obrazloženja. 

                     
          Računovodstveni referent Jasminka Miloš, osvrnula se kompletno na sve Izmjene 

programa javnih potreba koji su usklađeni sa Izmjenom i dopunom Proračuna Općine 
Podravske Sesvete za 2015.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. Kod ovog programa je 
došlo u stavki „nabave školskih udžbenika“ do povećanja od 25.000,00 kn, a koje se odnosi 
na razliku kupnje školskih knjiga prema broju razlike učenika po razredimu u odnosu na 
prošlu godinu, te kod stavke prijevoza učenika iz Draganaca također do povećanja stavke oko 
20.000,00 kn. Gledajući kompletni program ukupna planirana sredstva bila su 160.000,00 kn, 
a sada su po izmjenama programa smanjena za 5.000,00 kn, pa se broja 160.000,00 kn, 
zamjenjuje brojkom 155.000,00 kn, jer su se ostale stavke programa smanjile. 
 
         Otvorena rasprava. 
 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa 
javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , 
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
      
-Program u području predškolskog odgoja: 
 
         Računovodstvena referentica upoznala je nazočne da se smanjio broj djece boravka u 
Dječjim vrtićima- čije je boravište Općina sufinancirala,  te je došlo do smanjenja u odnosu 
na planirana sredstva kako je navedeno u priloženom materijalu dotičnog Programa, da se 
brojka 50.000,00 kn zamjenjuje brojkom 40.000,00 kn. 
 
         Otvorena rasprava. 
   
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2015. 
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 375.000,00 kuna 
zamjenjuju iznosom od 245.000,00 kuna, 
Izmjene i dopune u ukupnom iznosu kako su navedene, odnose se na smanjenja: 
-za „Općinske manifestacije“ (Dani Općine i druge manifestacije -60.000,00 kn), i 
-za „Obnovu, zaštitu i održavanje sakralnih kulturno-povijesnih spomenika i objekata“ (to se 
prvenstveno odnosi na Crkvu-platila se samo obnova crkvenih zvona i još neka dodatna obnova 
u iznosu cca 70.000,00 kn, umjesto planiranih 200.000,00 kn). 
     
          Otvorena rasprava. 
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          S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen PROGRAM o izmjenama Programa 
javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , koji je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

- Plan u socijalnoj skrbi:  
 
          U ovom programu smanjenje se odnosi na stavku „Jednokratna pomoć za božićne 
blagdane osobama s navršenih 65 godina života „Djećji poklon paketi za blagdan Svetog 
Nikole“, jer kao što vam je poznato na prošloj sjednici Općinskog vijeća donijeta je Odluka o 
50% smanjenju iznosa bona i paketa/u odnosu na prošlu godinu i „Ostali rashodi“, objasnila je 
nazočnima računovodstvena referentica, tako da se planirani iznos od 500.000,00 kn, 
zamjenjuje brojkom 444.000,00 kn. 

          
 

           Otvorena rasprava. 
 
           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa 
javnih potreba u socijalnoj skrbi  na području Općine Podravske Sesvete u 2015. godini , 
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

- Program za sport:  
 
           Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, nazočne je upoznala i sa smanjenjem 
sredstava po ovom programu u odnosu na planirana sredstva za Nogometni klub „Drava“ 
planirani iznos od 170.000,00 kn zamjenjuje se sa iznosom od 160.000,00 kn, te ujedno 
upoznaje nazočne da je pri pisanju ovog Programa došlo do greške, te se u istoj točki dodaje 
stavak koji glasi da se brojka od 261.000,00 kn zamjenjuje brojkom od 251.000,00 kn, te moli 
za razumjevanje. 
           
           Otvorena rasprava. 
 
           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 

konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen PROGRAM o izmjenama Programa 
javnih potreba u športu na području Općine Podravske Sesvete u 2015. 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 2015. godini 

******************************************************************* 
        Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća, objašnjenje po navedenom Programu iznijeli 
su općinski načelnik Ivan Derežić i Jasminka Miloš, računovodstveni referent, koji su 
nazočnima dali kratko obrazloženje, napomenuvši da su to također izmjene koje se vežu na 
„Rebalans“, odnosno usklađenje stavki Plana/Potrošnje, a odnose se na također na smanjenje 
i  skinute su stavke „Dječji vrtić“, „Vatrogasni dom“, (za koja su sredstva bila planirana u 
ukupnom iznosu od 7.000,000,00 kn – a utrošen je samo dio od 300.000,00 kn za izradu 
izmjene i dopune glavnog projekta), tu je još i Izgradnja nerazvrstanih cesta sa planiranih 
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1.000,000.00 kn, koja također nije realizirana, tu su još i planirana sredstva „ za Otkup 
zemljišta“  i dr. Znači ukupni planirani iznos od 9.365.000,00 kn, zamjenjuje se brojkom 
650.000,00 kn. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“donesen  PROGRAM o 
izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 
Općine Podravske Sesvete u  2015. 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 2015.g. 
***************************************************************** 

         Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, 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, tu je 
smanjenje u odnosu na planirano u točki  2. „Održavanje nerazvrstanih cesta“  i dio u točki 
3. „Javna rasvjeta“, tako da se brojka 495.000,00 kn, zamjenjuje brojkom 253.000,00 kn. U 
točki IV. kod prihoda od Komunalne naknade brojka 200.000,00 kn, zamjenjuje brojkom 
100.000,00 kn., i prihod „iz Proračuna za 2015.g.“ brojka 295.000,00 kn, zamjenjuje se 
brojkom 153.000,00 kn. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje a nakon glasovanja  
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen PROGRAM o izmjenama 
Programa održavanja komunalne isfrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u  
2015. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 4. 
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna 

Općine Podravske Sesvete za 2015. 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.... 
Mi na ta sredstva od rente ne možemo utjecati...niti imamo koga pitati, jedino što možemo 
utjecati to su sredstva od Komunalnog doprinosa, Komunalne naknade, Poreza na tvrtku, 
Prihoda groblja, Prihoda iznajmljivanja društvenih objekata...., a sve ostalo ovisi o državi. 
Kroz proračun su prošla izvanproračunska sredstva dobivena od „Hrvatskih voda“, ali samo 
putem knjiženja.....i to je vrijednost objekta „Pročistač“ koji se nalazi na našem području. 
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         Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, rekla je da ćemo na slijedećoj sjednici 
Općinskog vijeća imati točne podatke o ostvarenju sredstava od rente, jer ćemo do tada imati 
financijski izvještaj od FINE gdje je točno iskazano kolika je raspodjela rente „država, 
županija, općina“. 
        
         Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da su jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesene  IZMJENE I 
DOPUNE  PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2015. godinu, koje su ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

Točka 5. 
Razmatranje i donošenje programa utroka sredstava naknade 

za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2015. godine 
************************************************************** 

        Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća računovodstvena referentica 
upoznala je nazočne, da je ovo novi Program koji se odnosi na 30% prihoda koji pripada JLS 
od naknade za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada tzv. „legalizacija objekata“. Za o.g. 
planirana su sredstva u iznosu od 200.00,00 kn, i koristiti će se za izradu II. Izmjena i dopuna 
PPUO kako je i navedeno u članku 2. predložene Odluke. 
No, za sada je „nedoumica“ vidjeti ćemo što će reći „Nadzor“ Ureda državne uprave KC-KŽ 
županije,  jer u rebalansu stavka iznosi 60.000,00 kn (kao stvarni ovogodišnji prihod), te će se 
možda stavka mijenjati – znači za sada još ne znamo kako će nam sugerirati Ured državne 
uprave KC-KŽ županije/tako će se postupiti. 
 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak predlaže da se prihvati ovakav prijedlog Odluke 
„planirana su sredstva od naknade 200.000,00 kn“, i naravno slažemo se sa nadzorom kako 
će oni tumačiti/reći. 
 
        Otvorena rasprava. 
 
        S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednodlasno sa 8 glasova „ZA“ donesene  PROGRAM 
utroška sredstava naknade zazadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru za 
2015. godinu, koje su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 6. 
Razmatranje i donošenje Programa javnih potreba na području 

Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu, i to: 
********************************************************* 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi, predložio je da se 
razmatranje i diskusija po ovim programima odradi i izglasa zajednički. 

          
  Prijedlog predsjednika Vijeća za zajedničko razmatranje i glasanje je prihvaćeno od strane 

nazočnih. 
 
 
-Program u osnovnom školstvu: 
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        S obzirom da su svi programi dostavljeni vijećnicima u sazivu sa materijalima, 
predsjednik Vijeća otvara raspravu. 
 
        Jasminka Miloš, računovodstvena referentica napomenula je da nema neke velike razlike 
u odnosu na planiranje iz prošle godine što se tiče osnovnog školstva, i u Programu je vidljivo 
na što je predviđena raspodjela sredstava u ukupnom planiranom iznosu od 160.000,00 kn. 
 
-Program u kulturi i sportu; 
 
        Kod ovih programa doći će do promjena.....jer ćemo imati Pravilnik o financiranju 
programa i projekata udruga, kojeg smo dužni donijeti po Zakonu o udrugama i novoj Uredbi 
o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja udruga...iznos će biti iskazan u ukupnom 
iznosu, a raspodjela se bude vršila temeljem provedenog natječaja itd. 
         
         Isto tako i u Proračunu stavka bude kompletna u iskazanom ukupnom  iznosu, ona se 
tako i objavljuje, ali mi osobno vama dajemo u opširnom obliku. Sve ovo još podliježe 
nadzoru, to su novine, pa ćemo i sami vidjeti na koji način će biti iskazano. 
 
-Program u socijalnoj skrbi: 
 

          Računovodstvena referentica i kod ovog programa dala je kratko obrazloženje, da se iz 
materijala vidi na što su predviđena planska financijska sredstva u ukupnom iznosu od 
500.000,00 kn. 
 
-Predškolski odgoj: 
 
         I kod ovog kao i kod programa osnovnog školstva nema velike razlike u odnosu na 
ranije planiranja, te je i po ovom vrlo vidljivo na što se odnose planirana sredstva u iznosu od 
70.000,00 kn. 
 

           S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da su svi PROGRAMI javnih potreba na području Općine Podravske Sesvete za 
2016. godinu doneseni sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“, koji su ujedno i 
sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 7. 
Razmatranje i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2016.g. 
***************************************************************** 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.       
 
           Općinski načelnik Ivan Derežić, napominje da je od većih stavki opet planirana 

izgradnja i rekonstrukcija Dječjeg vrtića, te izgradnja Vatrogasnog doma. Sredstva moramo 
planirati kako bi mogli ići na natječaje u eventualnim fondovima. Kad imamo planirana 
sredstva tada možemo početi raditi....iz toga razloga su opet planirana velika financijska 
sredstva. 

                  
         S obzirom da nije bilo nikakve rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“ donesen  
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PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine 
Podravske Sesvete u  2016. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 

 
Točka 8. 

Razmatranje i donošenje programa održavanja komunalne infrastrukture 
na području Općine Podravske Sesvete u 2016. 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 jejednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen PROGRAM održavanja komunalne 
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u  2016. godini, koji je ujedno i 
sastavni dio izvornika  ovog Zapisnika. 
 

Točka 9. 
Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016.g. 

sa projekcijom za 2017. i 2018. 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 . 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, pokušali smo relano planirati na način kao i svake 
godine, svjesni situacije u kojoj se nalazimo....na žalost ne očekujemo neko povećanje 
sredstava. Gledajući ova zadnja dva mjeseca prihoda od rente smanjenje sredstava je i više od 
-50%, temeljem toga izrađen je i ovaj Proračun/pokušavajući biti realni. 
 
         Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, istaknula je da će uz prilog ovoga 
Proračuna biti i Plan razvojnih programa, koji mora biti usklađen sa Županijskom razvojnom 
strategijom....u kojoj će biti naveden „skup svih želja“. 
 
         Na tu diskusiju oko Županijske razvojne strategije, nadovezao se i općinski načelnik, 
naglasivši da je izrađivaču „Strategije“.... teško izraditi, jer jednostavno ne stigne uvrstiti sve 
želje i planove...zbog toga i kasni izrada navedene strategije. 
Ujedno nazočnima predlaže prihvaćanje/donošenje ovog Proračuna. 
 
 
        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 jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesen PRORAČUN 
OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2016. godinu sa projekcijom za 2017. i 2018. godinu, 
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 10. 
Razmatranje i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna 



10 
 

Općine Podravske Sesvete za 2016. 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 se odnosi na – kredit od HBOR-a).  

              
             Otvorena rasprava. 

 
         S obzirom da nije bilo rasprave provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“donesena Odluka o izvršavanju Proračuna 
Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu, koja je ujedno sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 

Točka 11. 
Donošenje Pravilnika o financiranju programa projekata udruga 

koji su od interesa za Općinu Podravske Sesvete 
*********************************************************** 

         Nakon uvodne riječi predsjednika Općinskog vijeća, pročelnik JUO Josip Tončić 
nazočne je vrlo detaljno upoznao sa Pravilnikom o financiranju programa i projekata udruga 
koji su od interesa Općine Podravske Sesvete. Od Ureda državne uprave Koprivničko-
križevačke županije bili smo upozoreni da donesemo predloženi Pravilnik koji se donosi 
temeljem Zakona o udrugama te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. 
Shodno tome, izradili smo prijedlog dostavljenog vam Pravilnika u kojem su obuhvaćene 
Opće odredbe, Preduvjeti za financiranje koje osigurava Općina, Mjerila za financiranje, 
Postupci financiranja i ugovaranja, Prihvatljivost troškova, modeli financiranja  i udio 
financiranja, Vrijeme trajanja financiranja, Najviši ukupan iznos financijskih sredstava i 
isplaat odobrenih sredstava, Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti, konačan iznos 
financiranja i povrat sredstava te Prijelazne i završne odredbe. 
Prijedlog Pravilnika ste primili u materijalima, vidjeli ste da je vrlo opširan....financiranje 
programa udruga provoditi će se putem javnog natječaja, a izravno samo u iznimnim 
slučajevima. Dokumentaciju za provedbu natječaja na prijedlog JUO utvrđivati će općinski 
načelnik Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava namjenjenih financiranju 
programa i projekata koje u određenom području provode udruge. Natječaj s cjelokupnom 
natječajnom dokumentacijom objavljuje se na internetskim mrežnim stranicama Općine 
Podravske Sesvete. Prijavljene programe i projekte ocjenjivati će Povjerenstvo za ocjenjivanje 
koje će biti nezavisno stručno procjenjivačko tijelo od pet čanova. Ono će nakon svoje ocjene 
dati prijedlog za odobravanje financijskih sredstava te uputiti Općinskom vijeću na 
odlučivanje. Udrugama kojima neće biti odobrena sredstva omogućiti će se pravo na prigovor 
Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane 
obavijesti. Sa svim udrugama koje će ispuniti uvjete za financiranje općinski načelnik će 
sklopiti Ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja 
Odluke o financiranju. JUO će pratiti potrošnju proračunskih sredstava kroz kontrolu 
izvještaja.....itd.  
Na stranicama 10. i 11. opisani su prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi..... 
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U članku 46. ovog Pravilnika stavili smo kao neprihvatljive troškove „troškovi reprezentacije 
i hrane (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje sa općinskim načelnikom dio 
tih troškoiva može priznati kao prihvatljiv trošak)“, Uredba nije dala takvo ograničenje, pa 
predlažem da se taj stavak možda „izbaci“...te je ujedno pročitan članak 50. spomenute 
Uredbe. 
 
         Vijećnica Renata Štefec, zamolila je pročelnika da ponovo pročita članak 50. Uredbe.... 
pročelnik JUO Josip Tončić, vijećnici je dostavio stranicu navedenog članka na uvid. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         Općinski načelnik Ivan Derežić, ističe - da ga osobno zanima tehnika provođenja ovog 
Pravilnika...još nije objavljen Proračun Općine za 2016.g., prema Pravilniku vezani 
rokovima...trebamo postupiti 30 dana po stupanju na snagu Pravilnika...Kako će se udruge 
snaći u ovom „procesu“ pripreme projekata..., javnog natječaja i u tom vremenu kako će se 
financirati (sada slijede godišnje skupštine i dr.). Koliko je uopće naših udruga sposobno da 
funkcionira na ovaj način...udruge su nositelji raznih manifestacija i one su društveno aktivne. 
Ovo su sve „novine“, cjelokupno za nas sve...to je ogroman posao...svjesni smo da Pravilnik 
moramo donijeti i prema njemu postupati. 
Predlažem da se spomenuti stavak članka 46. Pravilnika „izbriše“. 
 
         Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, napominje da smo prije godinu dana 
znali da će tako biti, i evo to se i dogodilo. To su velike promjene, i dosta udruga se ne bude 
mogla sa time nositi.....također predlaže da se spomenuti stavak u članku 46. „izbriše“. 
 
          Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak...da li će ljudi koji su angažirani u 
udrugama uopće imati volje da se „nose“ sa svim ovim novinama, u konačnici se neće ništa 
bitnije promijeniti osim u povećanju obima poslova. Velike udruge (vatrogasci, klubovi sporta 
i kultura) to je uvijek bilo društveno aktivno po selima. 
 
          S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije predsjednik je dao Pravilnik sa izmjenom 
brisanja spomenutog stavka u članku 46., na glasanje. 
 
         Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova 
„ZA“ donesen PRAVILNIK o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa 
za Općinu Podravske Sesvete, koji je ujedno i prilog izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 12. 
Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju političkih stanaka 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 2016. godinu. 
********************************************************************** 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, daje riječ pročelniku Josipu Tončiću koji 
ističe da je ova Odluka na razini prošlogodišnje s tim da u nju nije uključena bivša članica 
Općinskog vijeća Gabrijela Gašparov Vedriš, a umjesto nje do danas još nije izvršena 
zamjena.  

  
           Tekst Odluke je bio dostavljen vijećnicima u materijalima te predsjednik otvara 

raspravu. 
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         S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
financiranju političkih stanaka 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 2016. godinu,  koja je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 13. 
Razmatranje i donošenje Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 

političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete 
 i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih  

s liste grupe birača za 2016. godinu 
*************************************************************************** 

           Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi otvara raspravu.  
 
           Rasprave nije bilo. 
                  

         Provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 
8 glasova „ZA“  donesena Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad 
političkih stanaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova 
Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2016., koja je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 14. 
Donošenje Odluke o II. Izmjenama i dopunama PPUO 

Općine Podravske Sesvete 
************************************************ 

        Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak, nakon svoje uvodne riječi zamolio je 
pročelnika JUO Josipa Tončić za obrazloženje predložene Odluke. 
 
       Pročelnik JUO Josip Tončić, je na samom početku nazočnima objasnio da smo uz ostale 
materijale sa sazivom za ovu sjednicu dostavili Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama 
PPUO Općine Podravske Sesvete na CD jer je navedena Odluka napisana na 70-tak stranica. 
To je vrlo važan dokumenat Općine Podravske Sesvete i njezinih mještana. Odluka o izradi II. 
Izmjena i dopuna PPUO je donesena prije godinu dana na ovom Općinskom vijeću, a vidite 
koje su to zakonske procedure i tek sada je spremna za donošenje. To je vrlo opsežan projekt 
koji dugo traje.... Na samom početku morali smo zatražiti od Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode  mišljenje na Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO, te suglasnost od 
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno planirano uređenje Koprivničko-križevačke županije, 
isto kao i suglasnost od župana Koprivničko-križevačke županije. 
Nakon dobivenih suglasnosti (zatražili smo dostavu ponuda za Izradu II. Izmjena i dopuna 
PPUO od nadležnih izrađivača). Kad je izabran najpovoljniji izrađivač/sklopljen je Ugovor o 
izradi navedenih II. Izmjena i dopuna PPUO, te se odmah prišlo traženju dostavnih podataka i 
smjernica od svih poslovnih subjekata i nadležnih institucija….. zaprimljeni su traženi 
prijedlozi, mišljenja od svih pravnih subjekata i nadležnih institucija. Provedeno je javno 
izlaganje u trajanju od 15 dana, nakon toga izrađeno je „Izvješće o javnoj raspravi“u kojem su 
u prilogu sva dostavljena pismena mišljenja, prijedlozi i primjedbe nadležnih institucija. 
U međuvremenu smo bili zaprimili i Prijedlog za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 
građevinsko zemljište (od strane Lenger Velimira i Lenger Marije), a koje se odnosi u dijelu 
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„Rusinovac“ s namjenom investiranja u izgradnju objekata namijenjenih robinzonskom – 
seljačkom turizmu, i sama izgradnja eko-sela da bi predstavljala početak organiziranog 
turizma u „Prekodravlju“. U svezi tog prijedloga očitovalo se Ministarstvo zaštite okoliša i 
prirode sa slijedećom primjedbom:  
-ne dopušta se daljnja gradnja, a postojeće drvene objekte izrađene u svrhu sportsko-
rekreacijske namjene potrebno je svesti u minimum te sanirati na način da se uklope u 
prirodni ambijent i krajobraz,  
-ne dopušta se narušavanje prirodne obale rijeke Drave bilo kojim oblikom nasipavanja i 
produbljavanja rijeke i gradnje nasipa, 
-nije dopušteno izvoditi radove uređenja okoliša kao što je rušenje drveća, prekopavanje 
terena, popločavanje i slično, 
-nije dopušteno zatrpavanje i produbljivanje starih rukavaca rijeke Drave. 
Na kraju vrlo opsežnog obrazloženja pročelnik JUO Josip Tončić, ističe, kao što ste i vidjeli 
Odluka je vrlo široka i vrlo detaljno opisana, u obzir su uzeti svi zaprimljeni prijedlozi i 
mišljenja. Znači, sve smo ispoštovali i pretpostavke su da se ova Odluka može donijeti. 
 
       Otvorena rasprava. 
 
         
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a 
nakon glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“ donesena Odluka o 
donošenju Odluke o II. Izmjenama i dopunama PPUO Općine Podravske Sesvete,  koja je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 

Točka 15. 
Donošenje Odluke o sklapanju Godišnjeg ugovora o nabavi električne 
energije na području Općine Podravske Sesvete tijekom 2016. 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 17. prosinca 2015.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: „HEP-
OPSKRBA“ 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 124.263,05 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 
2016. godine.  
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        S obzirom da nije bilo nikakve rasprave, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a nakon 
glasovanja konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“  donesena Odluka o sklapanju 
godišnjeg ugovora o nabavi električne energije na području Općine Podravske Sesvete 
tijekom 2016.g. sa HEP-OPSKRBA d.o.o. iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 37, koja je 
ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 

Točka 16. 
Donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza učenika iz Draganaca polaznika 

Područne osnovne škole Podravske Sesvete za razdoblje  
siječanj - prosinac 2016.g. 

*************************************************************** 
          Nakon uvodne riječi predjednika Vijeća Branka Rođak, obrazloženje oko donošenja 
navedene Odluke koju su vijećnici primili u materijalima sa sazivom, iznio je općinski 
načelnik, 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,. 
 
         Otvorena rasprava. 
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik 
konstatira da je jednoglasno sa 8 glasova „ZA“, donesena Odluka o financiranju troškova 
prijevoza učenika iz Draganaca polaznika Područne osnovne škole Podravske Sesvete za 
razdoblje siječanj - prosinac 2016.godinu, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog 
Zapisnika. 
 
 

Točka 17. 
Donošenje o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015.g. za razdoblje  
od 01. studenoga do 30. studenoga 2015.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 8 glasova „ZA“ donesen Zaključak o 
usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske 
Sesvete za 2015.g. za razdoblje od 01.11. do 30.11.2015. godine, koji je ujedno i sastavni dio 
izvornika Zapisnika. 
      
 

Točka 18. 
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Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične 
policije Koprivnica za studeni 2015. godine 

************************************************************** 
 

     Navedeno izvješće bilo je 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 8 glasova „ZA“ prihvaćena 

 
 

Točka 19. 
R a z l i č i t o 

**************** 
 

        Predsjednik Vijeća Branko Rođak otvorio je raspravu pod točkom „Razno“. 
 
        Kako nije bilo nikakvih pitanja predsjednik završava sa navedenom točkom, te se na 
kraju osvrnuo na ovogodišnji vrlo kvalitetan i kompaktan rad Općinskog vijeća Općine 
Podravske Sesvete te se zahvalio vijećnicima na tom kvalitetnom radu, i ujedno zaželio sretne 
i blagoslovljene nadolazeće Božićne i Novogodišnje blagdane. 
 
        Čestitku za nadolazeće blagdane uputio je i općinski načelnik Ivan Derežić. 
 
         Predsjednik je završio današnju sjednicu Općinskog vijeća u 20,15 sati te sve nazočne 
zamolio da nakratko ostanu na zajedničkom domjenku. 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNIK: 
 
           Branka Milinović                                                                          Branko Rođak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


