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Z A P I S N I K 

sa 3. sjednice Općinskog vijeća 
Općine Podravske Sesvete, održane dana 28. kolovoza 2013.g. 

u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1 
vijećnica za sastanke 

 
 
         Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/13-01/04, Urbroj: 2137/24-13-1, od 21. 
kolovoza 2013. godine. 
 
         Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 19,00 sati, pozdravio 
nazočne i predložio prozivku nazočnih. 
        
 
            Sjednici su nazočni:                                                  Sjednici nisu nazočni:                                                     
a) članovi Općinskog vijeća:                                           1. Miroslav Tudić (opravdano)                        

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 
 

 
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 10 /deset/ članova od 
ukupno 11 članova Općinskog vijeća te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.  
 
 
         Prihvaćanje Zapisnika sa 2. 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 prihvaćen. 
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AKTUALNI  SAT 

 
          Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak otvorio je Aktualni sat u 19,05 sati. 
 
          Općinski načelnik Ivan Derežić, „koristi“ kako kaže priliku, da upozna sve nazočne sa 
pripremom oko proslave Dana Općine…Još nemamo „konačni“ Program proslave, ali 
okvirno...počelo bi 14.09.2013. godine /subota/ sa likovnom kolonijom (pozvano je oko 20-
tak slikara), koja će se održati na TRC „Karaula“ s početkom oko 10,00 sati. 
Također, nam dolaze gosti iz Mađarske i gosti iz Latvije (njihovo folklorno društvo i 
predstavnici Općine Plavšinac). 
Svečani dio obilježavanja Dana Općine biti će 16. rujna 2013. godine s početkom u 11,00 sati 
kada će biti sveta misa, a nakon toga oko 14,00 sati svečana sjednica Općinskog vijeća u 
Društvenom domu Podravske Sesvete, upriličena sa gostima predstavnicima županije, 
predstavnicima  susjednih općina i gradova, poduzetnicima, predstavnicima udruga s područja 
Općine i ostalim gostima –  uz zajedničko druženje. 
17.09.2013. planira se „Nastup folklornih društava“, a 18.09.2013.g. (da se udovolji mladima 
bit će organiziran Rock koncert na TRC „Karaula“). 
Pripreme su još u tijeku…., i drugi tjedan biti će sve dogovoreno te ćemo na vrijeme napraviti 
i dostaviti pozivnice i Program proslave Dana Općine 2013.g.. 
 
        Vijećnik Vladimir Pintarić, kao predstavnik KPD „Mladost“ Podravske Sesvete, iskazuje 
zainteresiranost članova društva za prikaz običaja „Starih športova“. 
 
        Općinski načelnik – ističe, da sa zadovoljstvom prihvaćamo takve i slične događaje i od 
ostalih zainteresiranih udruga sa područja Općine, biti ćemo u kontaktu i realizirati sve što 
bude moguće. 
 
        Zatim je općinski načelnik upoznao nazočne oko smetlišta „Šarje“ i smetlišta „Bukove 
grede“, odnosno reguliranja odvoza smeća. Kao što ste već od prije upoznati, mi smo zadnji 
na našoj Županiji koji nemamo organizirani odvoz smeća, do sada nam je inspekcija još 
nekako odobravala divlje deponije…., ali više neće moći. 
Od 01.07.2013.g. na snazi je novi Zakon o odlaganju otpadnog materijala – o kojem smo svi 
dobro upoznati i preko informativnih emisija javnog mijenja. U svezi naprijed navedenoga od 
početka mjeseca rujna biti će zatvoreno smetlište te će raditi samo (kako se dogovorimo 1. ili 
2. puta tjedno) i to u vremenu npr. od 11,00 do 19,00 sati – uz prisustvo našeg komunalnog 
zaposlenika. 
 
       Zamjenik općinskog načelnika Stjepan Vlašić, predlaže da uvedemo dva dana u tjednu za 
odvoz smeća dok se mještani malo ne priviknu. 
 
       Predsjednik Vijeća Branko Rođak, podržava prijedlog gosp. Stjepana Vlašić, da za 
početak budu dva dana…., i o tome obavijestiti mještane. 
 
       Općinski načelnik Ivan Derežić, odgovorio je - da će svako kućanstvo biti pismeno 
obaviješteno kako o uredovnim danima, tako i o samom načinu odlaganja vrste smeća. 
U tijeku je i rasprava oko organiziranog odvoza komunalnog otpada – dodjela koncesije koja 
će biti raspisana, o tome ste upoznati jer smo donijeli Odluku o dodjeli koncesije za odvoz 
otpadnog materijala sa područja Općine Podravske Sesvete, a što smo obavezni i po Zakonu. 
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          S obzirom da više nije bilo nikakvih prijedloga niti pitanja predsjednik je završio sa 
Aktualnim satom u 19,20 sati. 
 
         Prijedlog dnevnog reda dat je u sazivu za sjednicu, te je provedeno glasovanje.  
 
         Nakon provedenog glasovanja utvrđeno je da je Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 

DNEVNI RED: 
 

1.  Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine    
Podravske Sesvete za 2013. godinu. 

2. Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o korištenju sredstava proračunske 
zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 01. siječnja do 30. 
lipnja 2013. godine. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje 
komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete. 

4. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za lipanj i srpanj 
2013. godine. 

5. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 
Koprivnica za srpanj 2013. godine. 

6. R a z l i č i t o. 
        
 

Točka 1. 
Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  

Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu 
           ***************************************************************** 
         Uvodnu riječ podnio je predsjednik Vijeća Branko Rođak, napomenuvši da je 
polugodišnji izvještaj dostavljen u materijalima sa sazivom ove sjednice, ali prije same 
rasprave zamolio je općinskog načelnika i računovodstvenog referenta za eventualno dodatno 
obrazloženje po istom. 
 
          Općinski načelnik je napomenuo, da je to čisti financijsko računovodstveni dokument, 
odnosno stvarno financijsko stanje za prvih šest mjeseci ove godine. Kao što je i vidljivo iz 
samog izvješća…sredstva su planirana u većem iznosu, a iz razloga (ako želimo tijekom 
poslovne godine tražiti sredstva iz raznih EU fondova, državnih sredstava te iz drugih izvora – 
za potrebne projekte na području naše Općine, prije samog podnošenja Zahtjeva za dodjelu 
takvog oblika sredstva – mi ista moramo imati i planirana, jer inače niti ne možemo 
sudjelovati u raznim takvim natječajima, ako ista i ne planiramo... 
Što se tiče samog izvršenja stavki prihoda/rashoda navedenog izvještaja, o tome nam više 
može reći naš računovodstveni referent Jasminka Miloš. 
Ujedno vas sve lijepo molim, da se uključite u raspravu kako bi vam što detaljnije mogli 
objasniti svaku stavku. 
 
 
 



4 
 

         Računovodstveni referent Jasminka Miloš, dala je kratko obrazloženje po navedenom 
polugodišnjem izvještaju,  istaknuvši da je to financijsko stanje za prvih šest mjeseci o.g. iz 
kojeg je vrlo jasno vidljivo koliko je Planirano/Izvršeno…i ujedno sami Indeks izvršenja. 
PRIHODI POSLOVANJA u prvih šest mjeseci 2013.g. ostvareni su 16,21% (općinski načelnik je 
o tome već objasnio….., uz već rečeno napominjem i manji iznos rente u odnosu na 
prošlogodišnju), a RASHODI POSLOVANJA, u prvih šest mjeseci 2013.g. ostvareni su 39,14%. 
        Na samom kraju svojeg obrazloženja zamolila je nazočne da sami pitaju – ako im 
slučajno nešto nije jasno, ili i h interesira na što se odnosi unutar svake stavke, da slobodno 
pitaju kako bi mogla dati konkretne odgovore. 
Uz svaku stavku i na Planiranoj, i na Rashodnoj strani… pojedinačno su stavke kod kojih je 
također navedeno planirano/izvršeno i sam/ indeks/ ostvarenja, tako da se može dati točan i 
adekvatan odgovor. 
 
        Predsjednik Vijeća zahvalio se općinskom načelniku i računovodstvenom referentu na 
iznijetim obrazloženjima, te prije otvaranja rasprave zamolio nazočne da se uključe u raspravu 
da ne bi bilo nekih nedoumica. 
        
        Otvorena rasprava.   
       
 
         S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ donesen 
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE 
ZA 2013. godinu, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
 

Točka 2. 
Donošenje Zaključka o usvajanju  Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe 

Proračuna Općine Podravske Sesvete 
 za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine 

************************************************************************* 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak podnio je uvodnu riječ, a zatim zamolio Jasminku 
Miloš za kratko obrazloženje. 
 
         Računovodstveni referent Jasminka Miloš, upoznala je nazočne da je općinski načelnik 
dužan po Zakonu o proračunu, za prvo polugodište svake godine donijeti Izvješće o korištenju 
proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete, koja bi se koristila za hitne, 
nepredviđene i druge namjene. U prvih šest mjeseci o.g. ova zaliha se nije koristila… 
 
        Otvorena rasprava. 
 
    
      S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ prihvaćen 
ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Općine 
Podravskle Sesvete za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013.g., koji je ujedno i sastavni dio 
izvornika ovog Zapisnika. 
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Točka 3. 

Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje  
komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete 

******************************************************************* 
         Predsjednik Vijeća Branko Rođak podnio je uvodnu riječ, a zatim zamolio pročelnika 
Josipa Tončić za kratko obrazloženje. 
 
        Pročelnik Josip Tončić, upoznao je nazočne sa potrebom donošenja predložene Odluke o 
osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih poslova Općine Podravske Sesvete. 
Općina Podravske Sesvete, ima već osnovan svoj vlastiti Komunalni pogon, jer je Odluka 
donesena odmah na početku formiranja Općine Podravske Sesvete, ali s obzirom da se Zakon 
o komunalnom gospodarstvu mijenjao kroz navedena razdoblja, pa je tako i zadnja izmjena i 
dopuna bila prošle 2012.g. i ove 2013.g. 
Da ne radimo izmjene i dopune, jednostavnije i praktičnije je donijeti novu Odluku koja je i 
predložena, a tekst iste je dostavljen u materijalima sa sazivom za ovu sjednicu. 
Istu, ste pročitali….ona se sastoji od općih odredbi u kojima je utvrđeno koje se sve 
djelatnosti mogu obavljati. Prvenstveno, to su: održavanje čistoće, javnih površina, 
nerazvrstanih cesta, groblja, stočne vage, te briga i odvodnja atmosferskih voda. 
Također su navedena prava i obveze Vlastitog pogona….., te što je za nas najvažnije vođenje 
brige očuvanja izvršenih komunalnih djelatnosti . a to su prava i obveze upravitelja Vlastitog 
pogona koje će biti stavljene u njegovu nadležnost, a koje će se odnositi u rješavanju 
pojedinačnih upravnih stvario pravima, obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba. 
Sredstva za rad osiguravati će se u proračunu Općine, od naplaćenih iznosa komunalne 
naknade, komunalnih usluga, donacija i drugih izvora. 
Ujedno je zamolio nazočne da se prijedlog ovakvog teksta Odluke prihvati. 
 
       Predsjednik se zahvalio pročelniku Josipu Tončić, na iscrpnom obrazloženju ove Odluke 
te otvorio raspravu.    
 
 
      S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja 
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ prihvaćena 
ODLUKA o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine 
Podravskle Sesvete., koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika. 
 
 
 

Točka 4. 
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge 

prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac 
za lipanj i srpanj 2013. 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. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 
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Točka 5. 
Razmatranje i usvajanje  Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije 

Koprivnica za srpanj 2013. 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 prihvaćeno. 
 
 

Točka 6. 
R a z l i č i t o 

************** 
 
        Općinski načelnik, osobno poziva sve vijećnike Općinskog vijeća Općine Podravske 
Sesvete da se obavezno odazovu na dane koji slijede obilježavanju DANA OPĆINE 2013. 
        Pozivnicu će te primiti, ali vas i osobno molim da se odazovete kako bi zajednički 
proslavili i upriličili svaku priredbu koja će biti na programu. 
 
 
 
        S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije predsjednik se zahvaljuje nazočnima na 
odazivu i završava sjednicu u 21,25 sati. 
 
 
 
 
 
 
            ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK: 
 
         Branka Milinović                                                                           Branko Rođak 
 
 


