ZAPISNIK
sa 4. sjednice Općinskog vijeća
Općine Podravske Sesvete, održane dana 14. studenoga 2013.g.
u prostorijama Općine, Ivana Mažuranića 1
vijećnica za sastanke

Sjednica je sazvana putem saziva Klasa: 021-05/13-01/05, Urbroj: 2137/24-13-1, od 08.
studenoga 2013. godine.
Sjednicu je otvorio predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak u 18,10 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. Ankica Plečić
7. Branko Rođak
8. Renata Štefec
9. Radmila Švarba

Sjednici nisu nazočni:
1. Vladimir Pintarić
2. 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 prozivke predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 9 /devet/ članova od
ukupno 11 članova Općinskog vijeća, te sukladno tome ono može pravovaljano odlučivati.
Prihvaćanje Zapisnika sa 3. 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“ prihvaćen.
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AKTUALNI SAT
Nakon što je predsjednik Vijeća Branko Rođak otvorio Aktualni sat, odmah je na
samom početku izvijestio nazočne o održanoj sjednici Savjetodavnog stručnog Povjerenstva
u postupku procjene utjecaja na okoliš - građevine za intenzivan uzgoj tovnih svinja u
Podravskim Sesvetama, koja je bila održana 21. listopada 2013. godine.
Stručno povjerenstvo sastavljeno je od predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i prirode,
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zdravlja, Veterinarskog
fakulteta iz Zagreba, Hrvatskih voda, Koprivničko-križevačke županije i Općine Podravske
Sesvete, tj. od ukupno 11 članova.
Kao, predstavnik u Stručnom povjerenstvu od strane Općine Podravske Sesvete – član je
upravo Branko Rođak, predsjednik Općinskog vijeća, te je nazočne vrlo opširno upozano o
kompletnom projektu.
Investitor – nositelj zahvata gosp. Željko Glad, „GLAD“ d.o.o. planira uz postojeći objekt
farme za uzgoj svinja, izgraditi još 4 /četiri/ farme za tovljenje svinja kapaciteta po 2.000
komada po farmi, odnosno za ukupno 28.000 komada tovljenih svinja.
Na sjednici je bila prezetiran „Kratki prikaz Studije“, te je na osnovu toga bila vođena
rasprava i donesena ocjena cjelovitosti i stručna utemeljenost Studije i na kraju donesena
Odluka o daljnjem tijeku postupka.
Nakon provedene rasprave predloženi su slijedeći zaključci:
- Povjerenstvo je utvrdilo da je Studija, u bitnom, cjelovita i izrađena u skladu s propisima, no
istodobno je ocijenilo da sadrži nedostatke koje je moguće otkloniti u narednih 2 tjedna,
- Povjerenstvo je zatražilo od investitora da osigura izmjene i dopune Studije prema
primjedbama članova Povjerenstva,
- Kad studija bude dorađena, ista mora biti upućena na javnu raspravu.
PRIJEDLOG POVJERENSTVA ZA JAVNU RASPRAVU

- u okviru javne rasprave provesti javni uvid u Općini Podravske Sesvete u trajanju od 30
dana,
- omogućiti javni uvid u jedan primjerak Studije i tri sažetka,
- jedno javno izlaganje provesti u Općini Podravske Sesvete,
- objavu o provedbi javne rasprave objaviti u dnevnom tisku „Večernji list“, na objavnim
pločama Koprivničko-križevačke županije i Općine Podravske Sesvete.
Branko Rođak, upozano je nazočne sa svojom osobnom diskusijom gdje je napomenuo;
„Interes je Općine Podravske Sesvete, da predmetno postrojenje što prije krene u rad, ali pod
uvjetom da svi zahtjevi zaštite okoliša budu zadovoljeni. Svakako iznenađuje odabir ukupane
lagune za gnojovku, ali i to je prihvatljivo ako se odgovarajuće izvede podloga. Iako, su
ovakva postrojenja uglavnom automatizirana s malim brojem zaposlenih, to Općina neće biti
na dobitku no svakako se očekuje korist od kooperacije s lokalnim pravnim osobama“.
Nakon ove poduže diskusije/upoznavanja sa planiranim zahvatom u prostoru, o svakom
daljnjem postupku na vrijeme ćemo upoznati ovo Vijeće....
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Općinski načelnik također je rekao, da je ovo samo „predradnja“ ovog projekta, ali sve
daljnje radnje odvijati će se preko Općinskog vijeća, i o svim detaljima ćemo na vrijeme biti
upoznati.
Vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš, iskazala je nezadovoljstvo sa pričama koje kruže
na području naše Općine Podravske Sesvete – da se odustalo od projekta „Izgradnje Dječjeg
vrtiča na području Općine Podravske Sesvete“.
Općinski načelnik Ivan Derežić, odgovorio je vijećnici Gabrijeli Gašparov Vedriš....., da
se niti u jednom momentu niije niti pomislilo od udustajanja projekta „Izgradnje dječjeg
vrtića“, već suprotno – u tijeku smo priprema za realizaciju (završena projektna
dokumentacija za početak radova, pripremali i slali dokumentaciju za sudjelovanje na
natječaju za dodjelu sredstava za izgradnju...., a i sada stalno pratimo sve Fondove preko kojih
bi eventualno mogli dobiti neka sredstva)....., planiramo sredstva i u Proračunu za 2014.
godinu.... nije lako, ali pokušati ćemo sa svim „danim mogućnostima“ relaizirati projekt
„Izgradnje dječjeg vrtića!!!!!
Zatim je općinski načelnik nazočne vrlo opširno upoznao sa subvencioniranjem troškova
nabave i ugradnje sustava obnovljenih izvora energije.
Financijska sredstva za troškove opreme i ugradnje sustava OIE subvencionirati će se u iznosu do
16,67% investicijske vrijednosti, odnosno do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna od strane
Općine Podravske Sesvete, te 40% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od
12.000,00 kuna, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske.
Javni poziv za subvenciju troškova ugradnje sustava obnovljenih izvora energije, objavljen je na
našim internetskim službenim stranicama iz kojeg je vrlo vidljivo što je uz Prijavu potrebno
priložiti kako bi se ostvarila dodjela subvencije.
Također je nazočne upoznao sa radovima Izgradnje kanalizacije naselja Podravske Sesvete,
izgradnjom pročistača i vodoopskrbnom mrežom, te načini, obveze i rokovi priključivanja na
navedne mreže kanalizacije i vode na području Općine Podravske Sesvete.
Zatim, kako je u tijeku priprema asfaltnog sloja u Ulici Josipa Jurja Štrosmajera – radovi u tijeku.
Što se pak tiče Ulice Ivana Mažuranića „odvojak oko Crkve-Vatrogasnog spremišta...“, dobili smo
Potvrdu glavnog projekta – tako da ćemo s početkom proljeća krenuti u izgradnju/uređenje iste.
Nakon opsežnih diskusija, odnosno upoznavanja nazočnih vijećnika sa aktualnostima koje
se događaju na području Općine Podravske Sesvete, a s obzirom da više nije bilo nikakvih
diskusija predsjednik je završio sa Aktualnim satom.

Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak predlaže nadopunu dnevnog reda, i to:
Točka 7. „Razmatranje i donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih
svetih Podravske Sesvete“, a ostale točke se pomiču po daljnjem redoslijedu.
S obzirom da više nije bilo nikakve nadopune, nakon provedenog glasovanja utvrđeno je
da je Dnevni red jednoglasno sa 9 glasova „ZA“ prihvaćen, i glasi:
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DNEVNI RED:

1. Razmatranje Prijedloga proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu i
projekcije za 2015. i 2016. godinu.
2. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba na
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, i to:
-u osnovnom školstvu,
-u kulturi,
-u socijalnoj skrbi,
-u predškolskom odgoju i
-u športu.
3. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013.
godini.
4. Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini.
5. Razmatranje i donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu.
6. Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podravske Sesvete
za 2013. godinu.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi Svih
svetih Podravske Sesvete.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza polaznika Male
škole i učenika Područne osnovne škole za razdoblje siječanj - prosinac 2014.
godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana
Svetog Nikole u 2013. godini, s područja Općine Podravske Sesvete.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli prehrambenog poklon bona za Božić
2013. godine, na području Općine Podravske Sesvete.
11. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata u 2012. godini.
12. Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za kolovoz i
rujan 2013. godine.
13. Razmatranje i usvajanje izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za kolovoz, rujan i listopad 2013. godine.
14. R a z l i č i t o.
Točka 1.
Razmatranje Prijedloga proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu
*******************************************************************
Nakon uvodne riječi predsjednika Vijeća Branka Rođak, obrazloženje po navedenoj
točki dali su općinski načelnik Ivan Derežić i računovodstveni referent Jasminka Miloš, koji
su naglasili da je ovo nacrt prijedloga Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2014.g., jer
smo dužni ispuniti zakonske obveze, i ovo nam je „temelj“ za planiranje što kvalitetnijeg
proračuna kojim planiramo ukupni prihod poslovanja u iznosu od 15.786,00 kuna, a zakonski
rok za donošenje Proračuna za iduću godinu 15.12.2013. godine, do tada ćemo imati još jednu
sjednicu Općinskog vijeća.
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Općinski načelnik između ostaloga napomenuo je da moramo biti realni kod predlaganja
proračuna, gledati stvarno stanje i mogućnosti ostvarenja/realiziranja, ali se osvrnuo i na
prihod od plinske rente koji je za 15% manji u odnosu na prijašnje dvije godine.
Točnog odgovora nemamo.... županija je zajedno sa općinama, uputila dopis INI – ali je
odgovor na to pitanje.....Da je manja proizvodnja plina, te je s toga i renta umanjena.
Kako je prijedlog proračuna bio dostavljen vijećnicima u materijalu sa sazivom,
predsjednik otvara raspravu.
S obzirom da nije bilo nikakvih diskusija provedeno je i glasovanje, a nakon glasovanja
utvrđeno da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ prihvaćen Prijedlog proračuna
Općine Podravske Sesvete za 2014. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu.
Točka 2.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba
na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, i to:
****************************************************************
Predsjednik Općinskog vijeća Branko Rođak nakon uvodne riječi zamolio je
računovodstvenu referenticu za obrazloženje po niže navedenim programima.
Računovodstveni referent Jasminka Miloš, osvrnula se kompletno na Izmjene programa
koje su usklađene sa Izmjenom i dopunom proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013.g., a
za što lakše praćenje da će svaki program i plan pojedinačno obrazložiti, i to kako slijedi;
- Program u osnovnom školstvu:
Nadam se da u ovom programu nema nekih nejasnoća jer je u Točki I. vrlo vidljivo po
samoj specifikaciji za što su sve sredstva raspoređena, a to su sredstva: za nastavna
pomagala, opremu i inventar, tekuće investicijsko održavanje objekta , nagrađivanje darovitih
učenika i njihovih mentora, prijevoz učenika iz Draganaca te ostali rashodi koji se odnose na
bibliobus, školski športski klub i drugo. Sve ove navedene javne potrebe u osnovnom školstvu
vrlo su vidljive u Izmjenama i dopunama proračuna, te je nazočnima naglasila točno na kojoj
se stranici „Rebalansa“ nalazi pozicija RAZDJEL – funkcijska klasifikacija , koja se odnosi na
osnovno školstvo.
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 2013. godini ,
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Program u kulturi:
Vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš, izjavljuje da je njoj osobno ovaj Program vrlo
nejasan iz kojeg se ne može vidjeti na što se odnose izmjene.
Jasminka Miloš, referentica računovodstva, u potpunosti se slaže sa iznijetom izjavom
vijećnice Gašparov Vedriš, ali prema pravnim temeljima – tako mora biti napisano.
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U obrazloženju je Jasminka Miloš, vrlo detaljno i znakovito nazočne upoznala sa
izmjenom navedenog programa.
Izmjene i dopune u ukupnom iznosu kako su navedene u Točki I. programa, odnose se:
-za HFD „Sesvečice“, /smanjenje/
-za „Kulturne manifestacije“, /povećanje/
-za „Kapitalne donacije“ (RKŽ „Svih svetih“, i drugih sakralnih i kulturno povijesnih
spomenika), /povećanje/.
Općinski načelnik objasnio je nazočnima da je do povećanja stavke „Kulturne
manifestacije“, došlo iz razloga održavanja slijedećih kulturnih događanja:
- izrada pisanica (1. radionica koja se održala povodom uskrsnih blagdana na kojoj je
sudjelovalo 10-tak umjetnika, te dva folklorna društva),
- promocija knjige autora Željka Kovačić,
- likovna kolonija, te razne kulturne manifestacije povodom obilježavanja Dana Općine (gdje
smo imali između ostalih, i goste iz Latvije i Mađarske).
Također je nazočnima objasnio i povećanje stavke za RKŽ „Svih Svetih“, u ukupnom iznosu za
120.000,00 kuna (koja su potrebna župniku sa završetak radova na župnom objektu), a ujedno
je naveo i sve dosadašnje radove koji su se radili u crkvi, župnom dvoru i ostalim crkvenim
objektima za koje je Općina donirala financijska sredstva.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u
2013. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Plan u socijalnoj skrbi:
U ovom programu vidljivo je koje su to potrebe u socijalnoj skrbi koje se ostvaruju na
području Općine Podravske Sesvete........Izmjena „povećanja“, odnosi se na prijevoz učenika
srednjih škola u iznosu od 120.000,00 kuna, a sve ostale stavke socijalnih potreba koregirane su
također prema smanjenju/povećanju - iskazanom u Izmjenama i dopunama proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2013. godinu, 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 2013. godini ,
koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
- Program u predškolskoj dobi:
Vijećnica Gabrijela Gašparov Vedriš, iznijela je nezadovoljstvo smanjenja za iznos od
10.000,00 kuna predškolskom odgoju.
Računovodstvena referentica Jasminka Miloš, objasnila je zašto je prikazano smanjenje
u navedenom programu.....,to se smanjuje planirani iznos za „Malu školu“....., a iz razloga jer
odgajateljici nije bio potreban planirani iznos (kupila je sve potrebno za djecu predškolskom
uzrasta, listiće nije kupovala jer se mogu kopirati.... planirani iznos od 10.000,00 kuna, više nije
imala potrebe gdje utrošiti).
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Nakon provedenog glasovanja predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova
„ZA“, donesen PROGRAM o izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju
na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godinu, koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
- Program za šport:
Jasminka Miloš, računovodstvena referentica, obrazložila je nazočnima kod kojih
udruga je došlo do povećanja sredstva u odnosu na Plan 2013.g., a to je vrlo vidljivo u
usporedbi sa „Rebalansom“.
Povećanje sredstava odnosi se na udrugu NK „Mladost“ – za iznos od 7.000,00 kuna,
„Športsko konjički klub“ – za iznos od 5.500,00 kuna, i „DVD Podravske Sesvete“ - za iznos
od 11.000,00 kuna.
Svako ovo povećanje opravdano je pismenim zahtjevom od strane navedene udruge i društva.
Otvorena rasprava.
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, nakon provedenog glasovanja predsjednik
konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen PROGRAM o
izmjenama Programa javnih potreba u športu na području Općine Podravske Sesvete u
2013. godini , koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 3.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
Podravske Sesvete u 2013. 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 vrlo opširno obrazloženje, napomenuvši da su to također izmjene koje se vežu
na „Rebalans“, odnosno usklađenje stavki Plana/Potrošnje.
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
(Iznijeto objašnjenje);
U točki 1. Priprema zemljišta za izgradnju objekata i uređaja te nabava kapitalnih
sredstava – u stavci „Otkup zemljišta za poduzetničku zonu“, brojka od 300.000,00 kuna,
zamjenjuje se brojkom 50.000,00 kuna, „Objekti za sportsko-rekreacijske aktivnosti“, brojka
50.000,00 kuna, zamjenjuje se brojkom 80.000,00 kuna,TRC „Karaula“, brojka od 200.000,00
kuna, zamjenjuje se brojkom 100.000,00 kuna, „Opremanje poslovnih prostorija i
komunalnog pogona“, brojka 165.000,00 kuna, zamjenjuje se brojkom 62.000,00 kuna,
„Otkup ostalih zemljišta“, brojka 70.000,00 kuna, zamjenjuje se brojkom 130.000,00 kuna.
Kod točke 2. „Javne površine“ stavka „Izgradnja grobnih okvira i grobnica“ brojka
100.000,00 kuna., zamjenjuje se brojkom 40.000,00 kuna. Sve ostale stavke kao što su „Dječji
vrtić, Društveni domovi Mekiš i Podravske Sesvete, Projekti za školu, izgradnja cesta,
Izgradnja puteva (Šarje), Nogostupi, parkirališta i prometnice te ostali građevinski objekti
koji su bili planirani u ukupnom iznosu od 10.170,000,00 kuna, već vama iz poznatih razloga
su 0,00 kuna.
Nakon detaljnog obrazloženja od strane računovodtsvene referentice i općinskog
načelnika predsjednik Vijeća Branko Rođak otvara raspravu.
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S obzirom da nije bilo nikakve diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesen

PROGRAM o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na
području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio izvornika ovog
Zapisnika.

Točka 4.
Razmatranje i donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini
*************************************************************************
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.
-Program održavanja komunalne infrastrukture:
U točki I. po specifikaciji stavki: održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta, te
javna rasvjeta - uspoređujući u „Rebalansu“ u Glavnom programu: KOMUNALNE
DJELATNOSTI - po klasifikacijama, točno je vidljivo planiranje-ostvarenje.
Općinski načelnik Ivan Derežić, upoznaje i ujedno predlaže da se u navedenom
Programu kod točke 3. Javna rasvjeta – poveća iznos za cca 20.000.00 do 30.000,00 kuna
(ovisno o broju potrebnih rasvjetnih tijela i predračunu/ponudi, koju ćemo ovih dana
zaprimiti), potrebno za kupnju i postavu „Kompleta rasvjetnih tijela“ na nove betonske
električne stupove koji su postavljeni u ulici Petra Preradovića.
S obzirom da do danas nismo primili Predračun, iz toga razloga molim nazočne da se prihvati
ovaj prijedlog za povećanje navedenog iznosa......., a kako se bliže božićni i novogodišnji
blagdani svjesni smo obveze održavanja javne rasvjete.

Otvorena rasprava.
Vijećnica Renata Štefec, iznijela je nezadovoljstvo pojedinih žena/majki - koje stanuju
u blizini dječjeg igrališta u Ulici Petra Preradovića...., da tijekom godine nije bio održavan što
se tiče košnje trave, pa se djeca nisu mogla ljuljati......, s toga predlaže da se u buduće i taj dio
parka održava.
Nakon diskusije vijećnice Renate Štefec, općinski načelnik Ivan Derežić, pročelnik JUO
Josip Tončić i zamjenica predsjednika Vijeća Ankica Plečić – uvjereni su kako je navedeni
park održavan kroz cijelu godinu...možda je to bio samo neki momenat „da nije bio pokošen“
i to, najvjerojatnije iz opravdanih razloga - ako nije bilo vremenski moguće riješiti. Inače, sve
javne površine na području Općine Podravske Sesvete, od košnja trave i uređenje parkova,
održavalo se kroz cijelu godinu, jer smo imali i komunalne radnike preko javnih radova koji
su upravo radili prvenstveno na tim poslovima.
Ujedno je općinski načelnik naglasio kako se taj kompletni dio površine planira posaditi
sa odgovarajućom hortikulturom.
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Kako više nije bilo diskusije predsjednik Vijeća Branko Rođak, zajedno sa iznijetim
prijedlogom općinskog načelnika u svezi povećanja stavke „Javne rasvjete“ proveo je
glasovanje, a nakon glasovanja konstatira da je sa 8 glasova „ZA“ i 1 glasom
„SUZDRŽANIM“ donesen PROGRAM o izmjenama Programa održavanja komunalne
isfrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2013. godini, koji je ujedno i sastavni dio
izvornika ovog Zapisnika.
Točka 5.
Razmatranje i donošenje Plana o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih
građevina na području Općine Podravske Sesvete za 2013. godinu
********************************************************************
Nakon predsjednikove uvodne riječi, nazočnima je obrazložila izmjene po ovom Planu
Jasminka Miloš, napomenuvši da se izmjene u točki I. ovog Plana odnose na Vodoopskrbnu i
plinsku mrežu, te se brojka od 1.000.000,00 kuna, zamjenjuje brojkom od 300.000,00 kuna.
U točki II. brojka od 500.000,00 kuna, zamjenjuje se brojkom od 1.000.000,00 kuna, i to se
odnosi na „Kanalizaciju“, zatim u istoj točki brojka od 500.000,00 kuna, zamjenjuje se
brojkom od 200.000,00 kuna, koja se odnosi na „Pročistač“, te zadnja stavka iste točke odnosi
se na „Odorizacijsku stanicu“, kojom se brojka 400.000,00 kuna, zamjenjuje brojkom od
100.000,00 kuna.
Što se tiče, točke III. navedenog Plana – to je, strana 19. Prijedloga „Izmjena i dopuna
proračuna Općine Podravske Sesvete za 2013.g.“, u klasifikaciji „Kapitalne pomoći
trgovačkim društvima izvan javnog sektora“ (sufinanciranje kapitalnih projekata), a to je u
ovom slučaju „Tijek izgradnje kanalizacije“ – uložen naš dio financijskih sredstava.
Ovaj tijek financiranja izgradnje kanalizacije vrlo opsežno je objasnila Jasminka Miloš,
te je nazočnima slikovito dala do znanja „budućnost“ vlasništva u dijelu financija nad
kanalizacijom naselja Podravske Sesvete – s obzirom, na sufinanciranje izgradnje od strane
„Hrvatskih voda“, Županije Koprivničko-križevačke i Općine Podravske Sesvete.
Na tu temu, u diskusiju se uključio i općinski načelnik, kako bi nazočnima što detaljnije
objasnio tijek sufinanciranja i budućeg upravljanja/vlasništva - kanalizacijske mreže.
Kad radovi budu završeni, morati će se napisti neka „Suglasnost“ kako bi se znalo vlasništvo.
Projekt su financirale najvećim dijelom „Hrvatske vode“, i oni su inzistirali da nosilac
investicije bude Komunalno poduzeće....., financijska sredstva se nisu niti knjižila kroz naš
proračun, jer su „Hrvatske vode“ direktno plaćale izvođaču radova..., te je jedini trag
financiranja – kopija Situacija.
Danas/sutra, morati će se odrediti neka tržišna vrijednost.
Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da su sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesene Izmjene
Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Podravske Sesvete za
2013.g., koje su ujedno sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 6.
Razmatranje i donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Općine
Podravske Sesvete za 2013. godinu
*******************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, kod same uvodne riječi napomenuo je da smo već
kroz Programe izmjena veći dio glavnih stavki „prošli“ kroz „Rebalans“, ali za još dodatno
obrazloženje dao je riječ računovodstvenoj referentici.
Jasminka Miloš, upoznala je nazočne da se navedeno financijsko smanjenje odnosi na
kapitalna ulaganja koja su već bila spomenuta kod Izmjene Programa gradnje objekata i
uređaja komunalne infrastrukture...., kao što su (Dječji vrtić, Škola, Društveni domovi,
Izgradnja cesta i nogostupa i dr.).
Općinski načelnik je dao dodatno obrazloženje glede „Proračuna/Rebalansa“ kako bi
upoznao nove vijećnike u sastavu Općinskog vijeća...., te im je kratko objasnio da je
Proračun - temelj financijskog poslovanja, Rebalans - je koregiranje stavki plana/ostvarenja
i novog plana tekuće godine, a stvarno financijsko stanje je Obračun proračuna - nakon
istijeka kalendarske godine poslovanja.
Otvorena rasprava.
Jasminka Miloš, računovodstveni referent – jednostavno „moli“ nazočne, da postave
pitanje u slučaju bilo kakvih nejasnoća iz „Rebalansa“, jer tu je mjesto gdje se sve može
točno obajsnti/odgovoriti, po pitanju dosadašnjeg ostvarenja iz Proračuna.
DA LI IMA TKO KAKVO PITANJE???????
S obzirom da nije bilo nikakve diskusije, predsjednik Vijeća proveo je glasovanje, a
nakon glasovanja konstatira da su sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesene

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2013. godinu, koje
su ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 7.
Razmatranje i donošenje Odluke o donaciji sredstava Rimokatoličkoj župi
Svih svetih Podravske Sesvete
****************************************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak u uvodnoj riječi napomenuo je, da je prijedlog ove
Odluke bio dostavljen u materijalima sa sazivom, ali prije same rasprave dao je riječ
pročelniku JUO Josipu Tončić za eventualno pojašnjenje razloga donošenja ove Odluke.
Josip Tončić, opširno je upozano nazočne sa potrebom donošenja ove Odluke, kojom se
utvrđuju prava i obveze za izvršenje potrebne donacije RKŽ „Svih Svetih“ Podravske
Sesvete, koja je isključivo potrebna za uređenje unutrašnjosti crkve i župnog dvora.
Otvorena rasprava.
Općinski načelnik, se također kratko osvrnuo u svezi donošenja Odluke na temelju koje
će se sklopiti i Ugovor o donaciji namijenjenih sredstava, između Općine Podravske Sesvete
i RKŽ „Svih Svetih“ Podravske Sesvete.
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S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije, predsjednik je proveo glasovanja i utvrdio
da je sa 7 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o donaciji sredstava
Rimokatoličkoj župi Svih svetih Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika
ovog Zapisnika.
Točka 8.
Razmatranje i donošenje Odluke o financiranju troškova prijevoza polaznika
Male škole i učenika Područne osnovne škole za razdoblje
siječanj - prosinac 2014.godinu
******************************************************************
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.
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 9 glasova „ZA“, donesena Odluka o financiranju troškova
prijevoza polaznika
Male škole i učenika Područne osnovne škole za razdoblje siječanj - prosinac 2014.godinu,
koja je udjedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.

Točka 9.
Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana
Svetog Nikole u 2013. godini, s područja Općine Podravske Sesvete
**********************************************************************
Nakon predsjednikove uvodne riječi kratko obrazloženje oko donošenja navedene
Odluke podnio je općinski načelnik, istaknuvši da se odluka donosi na temelju Odluke o
socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete....,ujedno predlaže da se djeci s
područja Općine Podravske Sesvete za blagdan Svetog Nikole nabave poklon paketi u
vrijednosti 100,00 kuna, i to za djecu s navršenih godinu dana života, pa sve do djeci
polaznika 4. razreda osnovne škole, kao što je to već niz godina uobičajeno.
Kako je Prijedlog odluke bio dostavljen vijećnicima sa materijalima uz saziv,
predsjednik je otvorio raspravu.
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S obzirom da nije bilo diskusije provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je jednoglasno sa 9 glasova „ZA“, donesena ODLUKA o dodjeli
poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole u 2013. godini s područja Općine
Podravske Sesvete, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 10.
Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli prehrambenog poklon bona
za Božić 2013. godine, 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, te predlaže da se ista prihvati
kako bi svojim starijim mještanima koji su navršili 65. godina života, i kojima mjesečna
primanja ne prelaze 1.500,00 kuna, podijelili božićni poklon bon u vrijednosti 100,00 kuna
kao što to već radimo nekoliko uzastopnih godina pred sam blagdan Božić.
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 9 glasova „ZA“, donesena ODLUKA o dodjeli
prehrambenog poklon bona za Božić 2013.g. na području Općine Podravske Sesvete, koja
je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
Točka 11.
Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata u 2012. godini
***********************************************
Predsjednik Vijeća Branko Rođak, zamolio je Jasminku Miloš, računovodstvenog
referenta za objašnjenje donošenja ove Odluke.
Jasminka Miloš, upoznaje nazočne da se predložena Odluka donosi na temelju
Pravilnika o proračunoskom računovodstvu i računskom planu, kojom se tzv. Višak prihoda
poslovanja PRIMJER: „Prihodi od prodaje nefinancijske imovine“ – shodno „Rashodima za
nabavu nefinancijske imovine“, utvrđeni u Godišnjem izvještaju računovodstva, moraju
knjižiti u Glavnoj knjizi - na određeni konto.
To, je knjigovodstveno gledano tzv. balansiranje, odnosno kompenzacija prihoda/rashoda.

Otvorena rasprava.

S obzirom da nije bilo diskusije, provedeno je glasovanje, a nakon glasovanja
predsjednik konstatira da je sa 7 glasova ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽANA“ donesena Odluka o
raspodjeli rezultata u 2012.godini, koja je ujedno i sastavni dio izvornika ovog Zapisnika.
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Točka 12.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge
prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac
za kolovoz i rujan 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.
Točka 13.
Razmatranje i usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti Postaje granične policije
Koprivnica za kolovoz, rujan i listopad 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 14.
Različito
**************
Općinski načelnik Ivan Derežić, obavijestio je nazočne da Općina Podravske Sesvete
dana 23. studenoga 2013. godine, organizira „Večer pjesme i folklora“ , na kojoj će nastupiti
Klapa „GARBIN“ i Folklorni ansambl „TEMPETI“ iz Makarske, te naše Udruge „Blaž
Lenger“, HFD „Sesvečice“ i Pjevačka udruga „Umirovljenika“.
Kako bi upriličili ovaj kulturni događaj, moli sve nazočne da se obavezno odazovu ovoj
manifestaciji.
S obzirom da više nije bilo nikakve diskusije predsjednik se zahvaljuje nazočnima na
odazivu i završava sjednicu u 21,30 sati.

ZAPISNIČAR:

PREDSJEDNIK:

Branka Milinović

Branko Rođak
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